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TANULMÁNYOK 

60 EVES A SZOVJET HADSEREG 

ÖLVEDI IGNÁC 

A NÉPI MILÍCIÁTÓL A REGULÁRIS VÖRÖS HADSEREG 
^ MEGALAKULÁSÁIG 

„Minden forradalom csak akkor ér 
valamit, ha meg tudja magát vé
deni . . ." 

Lenin 

A szocialista világ ez év novemberében megemlékezett az emberiség törté
netében új korszakot nyitó Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor
dulójáról. Számba vettük eredményeinket, visszatekintettünk a megtett útra, 
azaz a múlt és jelen ismeretében megrajzoltuk a jövőt. Kegyelettel emlékez
tünk Leninre, a forradalmárra, az imperializmus korszakának nagy marxista 
teoretikusára, a proletariátus kimagasló politikai és katonai vezérére, akinek 
eszméivel és vezetése alatt valóra vált az emberiség legszebb álma, megszületett 
az új világ, a munkások és parasztok állama. Az eszmék, amelyek győzelemre 
vezették Oroszország proletariátusát, nem álltak meg az országhatároknál, fu
tótűzként terjedtek el és ma már több százmillió embernek a lenini eszmék az 
irányt és az utat mutató fáklyái. Népünk, marxista—leninista pártunk vezeté
sével, szintén a lenini úton halad; politikáját, célkitűzéseit, szándékait, terveit 
a lenini eszmék hatják át, azok szellemében cselekszik, munkálkodik. 

Lenin nagyságáról, tudásáról, tanításáról, elveiről, nézeteiről, eszméiről, em
beri és vezéri alakjáról nagyon sokat írtak már; csaknem lehetetlen újat mon
dani. A megjelent művekben, tanulmányokban mint Marx, Engels elméleti 
munkásságának továbbfejlesztőjét, az oroszországi proletárforradalom nagy ve
zérét és az első szocialista állam megalapítóját mutatják be. Lenin azonban 
nemcsak politikus, nemcsak az imperializmus korának nagy marxista teoreti
kusa, hanem Engels után a proletariátus második hadtudósa, katonai teoretiku
sa is volt. Elméleti munkássága a szocialista hadtudomány és hadművészet 
fundamentumát képezi. A hadügy kérdéseivel kapcsolatban tett elvi megálla
pításai, elméleti tételei alapvetően ma is helytállóak. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme, a proletariátus hatalom
ra kerülése, a munkás-paraszt állam szerveinek kialakítása, a fellángolt pol
gárháború sok addig ismeretlen feladat és kérdés — elméleti és gyakorlati — 
megoldását követelte a bolsevik párt vezéreitől. Különösen nehéz és bonyolult 
feladatot jelentett a szocialista állam fegyveres erőinek megteremtése. A Vörös 
Hadsereg létrehozása nemcsak a gyakorlati szervezés szempontjából volt úttö
rő munka, hanem elméleti szempontból is újnak bizonyult, olyan feladatnak, 
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amire a bolsevikok előtt a világon még senki sem vállalkozott. Lenin már 
1905-ben „A forradalmi hadsereg és a forradalmi kormány" című munkájá
ban utalt arra, hogy ennek megszervezése nehéz és bonyolult feladat lesz. „Néz
zük meg közelebbről a hadügyeket — írta. — Azok a szociáldemokraták, akik 
csak valamelyest is jártasak a történelemben és tanultak Engelstől, a hadügyek 
kiváló szakértőjétől, sohasem kételkedtek abban, hogy óriási jelentősége van a 
katonai ismereteknek, hogy óriási fontossága van a haditechnikának és a kato
nai szervezetnek, mint olyan eszköznek, amelyet a nép tömegei és a nép osz
tályai a nagy történelmi összeütközések eldöntésére használnak fel." Arra is 
utalt, hogy a szociáldemokrácia sohasem játszadozott katonai összeesküvések
kel, soha nem tolta előtérbe a katonai kérdéseket míg nem voltak meg a kez
dődő polgárháború feltételei. 

Ilyen esetben viszont — Lenin szerint — a katonai kérdéseket „ . . . ha nem 
is a legelső helyen, de mégis az elsők között . . ." kell napirendre tűzni és azo
kat a néptömegekkel megismertetni. Ebben a művében beszél Lenin először a 
forradalmi hadsereg szükségességéről és arról, hogy ennek a szabadság kivívá
sánál alkalmaznia kell nemcsak a fegyvereket, hanem a katonai szakismerete
ket, illetve a hadművészetet is. De, hogy milyen legyen valójában ez a hadse
reg, arra vonatkozóan ekkor még nem találunk utalásokat, mindössze annyit, 
hogy annak a nép teljes felfegyverzésén kell alapulnia.1 A hadsereg építésé
vel, szervezésével kapcsolatos konkrét kérdéseket az októberi forradalom vé
delmének objektív szükségessége tűzte napirendre. 

A világ első szocialista államának fegyveres erejét rendkívüli viszonyok kö
zött kellett megteremteni. Már a forradalom első napjaiban beigazolódott Le
ninnek az a megállapítása, hogy szocialista köztársaság kapitalista környe
zetben erős hadsereg nélkül nem maradhat fenn, hogy a forradalom győzelme 
után a legsürgősebben olyan hadsereget kell szervezni, amely képes a mun
kás-paraszt hatalom megvédésére, a külső intervenciósokkal és a belső ellen
forradalmárokkal szemben is. 

A nemzetközi reakció vezető nagyhatalmai Párizsban — 1917. decemberé
ben — megegyeztek, hogy támogatni fognak minden ellenforradalmi csopor
tosulást. Oroszországot érdekszférákra osztották és elhatározták, hogy az el
ső adandó alkalommal, a belső ellenforradalmi erőkre támaszkodva, nyílt in
tervenciót indítanak a munkások hatalmának megdöntésére, a tőkés rendszer 
visszaállítására és Oroszországot a háború folytatására kényszerítik. 

A hadihelyzet az ország nyugati határain is kritikus volt. A német imperia
lista csapatok szintén csak a kedvező pillanatra vártak, hogy megtámadják a 
fiatal — hadsereggel még nem rendelkező — szocialista köztársaságot. 

A katonapolitikai helyzetet súlyosbította, hogy a szocialista állam fegyve
res erejének szervezetéről, felépítéséről vallott korábbi elvek és nézetek nem 
feleltek meg az új történelmi körülményeknek. A párt viszont nem várhatott 

. addig, amíg ezeket a kérdéseket elméletileg tisztázzák. A hadihelyzet, a szo
cialista hazát fenyegető közvetlen veszély ezt nem engedte meg, a forradalom 
védelmének szükségessége azonnal fegyveres erőt követelt. 

1 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. I. k. 180. o. 
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Össznépi milícia 

Marx és Engels közül Engels volt a katonai teoretikus. Ö foglalkozott a 
hadügy kérdéseivel. De mivel a történelem korukban a szocialista állam meg
védését nem tűzte napirendre, a fegyveres erő problémáját nem munkálták ki, 
csak utalásokat, elméleti megállapításokat hagytak ránk. Ezért mondta Lenin a 
párt VIII. kongresszusán, hogy a „ . . . Vörös Hadsereg építésének kérdése telje
sen új . . . volt, ezt a kérdést eddig még elméletben sem vetették f e l . . . Állan
dóan tapogatózva kellett előrehaladnunk... Nagy fába vágtuk a fejszénket, 
ilyen mértékben erre a világon még senki sem vállalkozott."2 A mondatok jól 
szemléltetik azokat a nehézségeket, amelyeket a pártnak és a szocialista orosz 
köztársaságnak a hadsereg felállításával kapcsolatban le kellett küzdenie. 

Azt a gondolatot, hogy a proletariátusnak a hatalom megragadása után új 
típusú fegyveres szervezetet kell létesítenie, Marx és Engels is felvetette. Az 
1848—1849. évi forradalmak, de különösen a párizsi kommün tapasztalatainak 
elemzése és általánosítása alapján arra a következtetésre jutottak, hogy? min
den győztes proletárforradalom első parancsolata: szétzúzni, feloszlatni a régi 
hadsereget és újjal helyettesíteni azt. 

Engels már 1851-ben, a „Mik lennének a következményei annak, ha a Szent 
Szövetség háborút indítana Franciaország ellen egy 1852-es győzelmes forra
dalom esetén" című tanulmányában, arról írt, hogy a proletariátus a hatalom 
átvétele után a régi haderőt — mint a volt uralkodó osztály erőszakszervét — 
megszünteti és helyette új hadsereget, új hadtudományt, a háború vezetésének 
új módjait, formáit teremti meg. „A proletariátus emancipációjának is meg
lesz a külön katonai kifejezése, ez is különálló, új hadviselési módszert fog 
létrehozni. Cela est clair. Sőt már meg lehet határozni, mifélék lesznek ennek 
az új hadviselésnek az anyagi alapjai." Majd így folytatja: „Az új hadtudo
mánynak éppúgy az új társadalmi viszonyok szükségszerű termékének kell 
lennie, mint ahogy a forradalom és Napóleon által létrehozott hadtudomány 
a forradalom teremtette új viszonyok szükségszerű eredménye volt. De ahogy a 
proletárforradalomban az ipar területén nem arról van szó, hogy megszüntes
sék a gőzgépeket, hanem hogy szaporítsák őket, éppúgy a hadviselésben sem 
arról van szó, hogy csökkentsék a tömegszerűséget és mozgékonyságot, hanem 
hogy meghatványozzák."3 A hadtörténelmet tanulmányozva Engels felismerte 
azt a törvényszerűséget, hogy minden új hadviselési mód előfeltételei a meg
növekedett termelőerők voltak és hogy a jövőben is a termelőerők minden 
újabb tökéletesedése, fejlődése a hadviselés változását vonja maga után. 

Engels tehát félreérthetetlenül állást foglalt amellett, hogy a győztes prole
tariátus a hatalom meghódítása után létrehozza a maga fegyveres erejét és az 
új hadsereg sajátosságainak megfelelő hadművészetet. 

Engels szerint azonban mindez csak hosszú évek múltán és csak akkor vi
hető keresztül, amikor már a háborúk az ellenség hiányában nem fordulhatnak 
elő. A kérdéssel bővebben Engels nem foglalkozott. Arról azonban írt, hogy a 
hatalom átvétele után számolni kell külső intervenciókkal és polgárháborúk
kal is, hogy a forradalomnak az általános hadviselés eszközeivel és módszerei
vel kell háborút viselni a modern hadművészet elvei szerint harcoló ellenség 
ellen.4 Utalt arra is, hogy a forradalom első szakaszában a proletariátus hogyan 

2 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1973. 134. o. 
3 Engels Válogatott katonai írásai. Budapest, 1960. I. k. 164. o. 
4 Uo. 167. o. C . 
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alkalmazza a reguláris haderőt a forradalom védelmére. Ekkor, 1851-ben, még 
úgy gondolta, hogy a forradalom fegyveres ereje eleinte két részből áll: a) vá
rosi proletár- és falusi parasztgárdából; b) reguláris hadseregből. A proletár-
és a parasztgárdát belső feladatokra alkalmazzák, a reguláris hadsereget vi
szont külső támadások visszaverésére. Engels tehát úgy vélte, hogy Franciaor
szágban forradalmi fordulat esetén a reguláris hadsereg is alkalmazható a for
radalom védelmére, intervenciósok elleni harcra.5 Részletesebb kimunkálást, el
méleti tételeket, elgondolásokat azonban a proletár- és a parasztgárda meg a 
reguláris hadsereg kapcsolatának alakulására, az állandó fegyveres erő további 
sorsára vonatkozóan Engels tanulmánya nem tartalmaz. Sőt valamennyi — kü
lönösen a porosz—francia háború után írt — müvében a reguláris állandó had
sereg szükségessége ellen foglalt állást. 

Marx és Engels az imperializmus előtti kapitalizmusban éltek. Az akkori 
konkrét történelmi viszonyok közepette úgy vélték, hogy a szocialista forrada
lom győzelme lehetetlen egy országban; egyidejűleg kell annak győznie az összes 
civilizált országban, vagy ezeknek az országoknak a többségében. Ilyen körül
mények között más formában került számba a szocialista forradalom fegyve
res megvédése. A proletariátus hatalmának megteremtését és megerősítését 
Marx és Engels több évtizedig — 15, 20 és 50 évig — tartó polgárháborúk és 
nemzetközi összeütközések időszakának képzelték el, amelyben polgárhábo
rúk, valamint a proletár és a nem proletár államok közötti összecsapások le
hetségesek. Ennek ellenére úgy vélték, hogy a proletárforradalom győzelme 
után nincs szükség állandó hadseregre és ennek helyére a „népi milícia" rend
szerét, az általános népfelfegyverzést kell állítani. 

Engels elberfeldi beszédében az állandó hadseregről a következőket mondta: 
„Az egyik legköltségesebb intézmény, amelyről a mostani társadalom nem 
mondhat le, az állandó hadsereg, amely a népesség legerősebb, leghasználha
tóbb részét elvonj-a a nemzettől és arra kényszeríti a nemzetet, hogy ezt az 
ily módon nem-termelővé vált részt eltartsa."6 Engels az Anti-Dühring „Erő
szak-elmélet" c. részében (1877—78), a „Levél a párizsi nemzetközi ünnepség 
szervező bizottságának" (1887), az „Üdvözlet a francia munkásoknak, a párizsi 
kommün 20. évfordulója alkalmából" (1891), a „Leszerelhet-e Európa?" című 
és több más munkájában is, még határozottabban ostorozta az állandó hadse
reget. Ügy vélekedett, hogy a népek összeroskadnak a katonai kiadások terhe 
alatt és a béke csaknem költségesebb, mint a háború. S mit lehet tenni ellene? — 
tette fel a kérdést Engels. Véget kell vetni a rendszernek, meg kell szüntetni 
az állandó reguláris hadsereget és a helyébe egy valóban népi hadsereget kell 
állítani, amely egyszerű iskola, melybe minden fegyverfogható állampolgárt 
a katonai mesterség elsajátításához feltétlenül szükséges időre besoroznak.7 

Marx és Engels úgy vélték, hogy a kommunista társadalomban senki sem 
fog reguláris hadsereg fenntartására gondolni, hogy a forradalom győzelmé
vel a hadseregek átalakulnak milíciává (néphadsereggé) s a militarizmus a dia
lektikus fejlődés következtében elpusztul. Engels szerint ez a forradalmi vál
tozás a militarizmus szétrobbanását jelenti majd, amellyel együtt széthulla
nak az összes állandó reguláris hadseregek is. 

Tételeiknek az volt az alapja, hogy a proletárforradalom egy időben győz 
minden országban, vagy legalábbis a fejlett országok többségében, de Európa 

5 UO. 173. O. 
6 Marx—Engels Művei . 2. k. Budapes t , 1958. 510. o. 
7 Uo. 22. k. 351—373. O. 
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két legfejlettebb államában, Németországban és Franciaországban feltétlen, és 
valószínűleg Angliában is. 

Az elmondottak jól visszatükrözik, hogy Engels a haderő kérdésében elsőbb
séget adott a milíciarendszernek, mint amely legjobban megfelel a burzsoá 
államgépezet szétzúzásának, a régi hadsereg megsemmisítésének és a győztes 
forradalom fegyveres ereje létrehozásának. Arra is utalnunk kell, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokban lezajlott polgárháború tapasztalatait elemezve 
Engels nem hallgatta el a milíciarendszer fogyatékosságait sem. „Az amerikai 
háború — milícia mindkét oldalon — csak azt bizonyítja, hogy a milíciarend
szer egészen hallatlan pénz- és emberáldozatokat követel, éppen azért, mert a 
szervezet csak papíron van meg. Hogyan jártak volna a jenkik, ha a déli mili
cisták helyett néhány százezer főnyi állandó hadsereggel kerülnek szembe? Mi
előtt még az Észak megszervezi erőit, ezek már New Yorkban és Bostonban let
tek volna, . . . A milíciarendszerben mindenütt az imponál az embereknek, hogy 
egyszerre nagy tömegeket lehet összegyűjteni, és hogy viszonylag könnyű a 
katonákat kiképezni. . . A hátultöltő puska bevezetése óta aztán végképp be
fellegzett a tiszta milíciának... Csak egy kommunista módon berendezett és 
nevelt társadalom közelítheti meg a milíciarendszert, s ez is csak aszimptotiku
san."8 Engels végül arra a következtetésre jutott, hogy védelmi háborúk foly
tatására a proletariátusnak — meghatározott körülmények közepette — tömeg
hadseregre lesz szüksége, melynek szervezeti formáját a mindenkori törté
nelmi helyzet fogja meghatározni. Bővebb utalást azonban a hadsereg felépí
tésére vonatkozóan nem adott. 

Marx és Engels tételét, hogy a szocialista forradalom győzelme után a bur
zsoá hadsereget a felfegyverzett néppel, szocialista milíciával kell helyettesí
teni, valamennyi marxista párt magáévá tette, és széles körben népszerűsítette. 
A győztes proletárforradalom után — Nyugaton és Oroszországban is — csakis 
milícia-rendszerű fegyveres erőre gondoltak, az állandó, reguláris hadsereg 
szükségességét tagadták. A pártok programjai össznépi milícia létesítését kö
vetelték, az összes fegyverfogható polgárnak laktanyán kívüli katonai kikép
zése alapján. Az állandó burzsoá hadseregek helyett az össznépi milícia köve
telése — a XIX. század második felében, a proletariátusnak a társadalom de
mokratikus átalakításáért folytatott harcában — pozitív jelentőségű volt. Ez 
nagy szerepet játszott a kizsákmányoló rendszerek fegyveres ereje népellenes 
jellegének leleplezésében. A nép általános felfegyverzése követelésének harci 
jelszava egyben a burzsoá kormányok elleni felkelésre mozgósította a munkás
osztályt és a dolgozó tömegeket. 

Lenin — Marx és Engels tanait továbbfejlesztve — az imperializmus tör
vényszerűségeit, annak egyenlőtlen fejlődését tanulmányozva arra a következ
tetésre jutott, hogy a szocialista forradalom győzelme lehetséges eleinte egyné
hány, vagy akár egy-egy magában vett kapitalista országban is, és hogy lehe
tetlen a szocializmus egyidejű győzelme valamennyi államban.9 A többi ország 
— állapította meg — egy bizonyos ideig még burzsoá, vagy félburzsoá marad. 
Ez a tény pedig nemcsak súrlódásokat fog előidézni, hanem a burzsoá orszá
gok imperialista köreit egyenesen a szocialista állam megtámadására, a győ
zelmes proletariátus hatalmának leverésére ösztönzi. Ennek az elméletnek az 
alapján vetette fel Lenin a szocialista honvédelem gondolatát, hangsúlyozva, 
hogy él imperialista törekvésekkel szemben elkerülhetetlen szükségesség a pro-

8 Uo. 32. k. 17—18. o. 
9 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. I. k. 587—588. o. 



letariátus hatalmának a megvédése. Ilyen esetekben — írta — a háború a mi 
részünkről jogos és igazságos, a szocializmusért, más népeknek a burzsoá el
nyomatás alól való felszabadításáért folytatott háború lenne.10 

Ebből a lenini tanításból következik — azaz a szocialista forradalom új le
nini elméletéből fakad — hogy a győztes forradalomnak a proletariátus hatal
mának megvédésére a legsürgősebben létre kell hoznia a maga fegyveres ere
jét, azt az erőt, amely meg tudja védeni a forradalmat külső és belső támadá
sokkal szemben is. Nem tarthatjuk meg a hatalmat — írta Lenin 1917. már
ciusában —, ha az orosz burzsoázia és burzsoá értelmiség nagyszerű szerve
zetével nem szegezzük szembe a városi és falusi szegénység, a félproletariátus 
és a kistulajdonosok egész hatalmas tömegét vezető proletariátus ugyanolyan 
nagyszerű szervezetét. A drága időt „ . . . arra kell felhasználni, hogy létrehoz
zuk . . . a forradalmi és osztályerőt, a proletármilíciát.. ,Ml1 „Minden forradalom 
csak akkor ér valamit, ha meg tudja magát védeni . . . " — figyelmeztette Lenin 
a proletariátust. Az tehát, hogy a munkásosztálynak fegyveres erőre van szük
sége, Lenin és a bolsevikok előtt nem képezte vita tárgyát. De hogy milyen tí
pusú legyen ez a hadsereg, milyen elvek alapján szerveződjék, a forradalom 
előtt még a párt sem tisztázta. 

Lenin és a bolsevikok a forradalom előtt, sőt a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelme utáni első időszakban is — a forradalom gyors nemzet
közi győzelmét várva — fenntartották azt az elvet, hogy az állandó reguláris 
hadseregeket felváltja a nép általános felfegyverzésére épülő milícia. 

Lenin 1917. márciusában a proletármilíciáról a következőket írta: „A prole
tariátusnak . . . ha meg akarja védelmezni a mostani forradalom vívmányait és 
tovább akar menni, ha ki akarja vívni a békét, a kenyeret és a szabadságot 
Marx szavaival élve »össze kell törnie« ezt a »kész« államgépezetet és újjal 
kell azt felcserélnie, úgy, hogy a rendőrséget, a hadsereget és a hivatalnoki kart 
egybeolvasztja a mind egy szálig felfegyverzett néppel. ... 

Valóban népi milícia — folytatja —, vagyis olyan, amely először is az egész 
lakosságból, až egész felnőtt férfi és női lakosságból áll, másodszor pedig egye
síti magában a népi hadsereg funkcióit és a rendőrség funkcióit, az állami rend 
és az államigazgatás fő és alapvető szervének funkcióit.. . Az ilyen milícia 95 
százalékban munkásokból és parasztokból állna, valóban a nép óriási többségé
nek eszét és akaratát, erejét és hatalmát fejezné ki. Az ilyen milícia valóban 
az egész népet felfegyverezné és katonai kiképzésben részesítené .. ,"12 ,,A pro
letariátus feladatai forradalmunkban" című tanulmányában Lenin ismételten 
aláhúzta, hogy a rendőrséget és az állandó hadsereget is fel kell hogy váltsa 
a népi milícia, a nép általános felfegyverzése. 

Ezek a mondatok arról tanúskodnak, hogy 1917-ben Vlagyimir Iljics is a mi
lícia híve volt. Ez volt az uralkodó nézet a pártban is. Ezt igazolja a bolsevik 
párt katonai szervezeteinek 1917. júniusában megtartott konferenciája, mely
nek határozata a nép általános felfegyverzéséről a következőket mondja: „Az 
állandó hadseregek a tőkés termelési mód végleges győzelme óta az egyik leg
hatalmasabb és legbiztosabb eszközt jelentik az uralkodó burzsoázia kezében 
ahhoz, hogy sértetlenségben megőrizze osztály uralmának alapjai t . . . Mindez 
együttvéve arra készteti a forradalmi szociáldemokráciát, hogy a leghatározot
tabban követelje és harcoljon az állandó hadseregek azonnali és mindenhol 

10 UO. I. k. 689—690. O. 
11 Uo. n . k. 19. o. 
12 UO. 22—24. O. 
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végrehajtandó felszámolásáért, és azért, hogy e hadseregeket össznépi milíciá
val, a nép általános felfegyverzésével helyettesítsék. 

A szociáldemokráciának az a véleménye, hogy a népnek a fegyverhez való 
joga ugyanolyan elidegeníthetetlen jog, mint a többi polgárjog, s mindenkor 
csakis reakciós célok diktálhatják bárkinek azt a követelést, hogy bármilyen 
módon korlátozzák a polgárok törvényes keretek között történő fegyverszer
zésre és fegyverhasználatra vonatkozó jogát; nem lehet és nem szabad semmi
féle ürüggyel sem korlátozni a polgároknak azt a jogát, hogy szabad lövész
egyesületeket alakítsanak, a fegyverkezést pedig a demokratikus önkormány
zati szervek ellenőrzésével a városi és falusi nyilvános iskolákban tanfolyamon 
kell oktatni. 

Az ország védelme szempontjából az állandó hadsereget sikeresen felvált
hatja a népi milícia, lehetőleg rövid szolgálati időre behívott korosztályokkal, 
lehetőleg kis létszámú törzskarokkal, valamint, felülről kinevezett tisztek és 
hivatalnokok helyett, választott szervekkel. A világháború tapasztalata eléggé 
bebizonyította, hogy a katonai kiképzéshez és neveléshez egyáltalán nem szük
séges a korábbi három nehéz esztendő, a kéthónapos kiképzés teljesen elegen
dő arra, hogy a katona ugyanúgy kibírja a háború nehézségeit, mint az a ré
gebbi katona, aki a háború előtti időkben a tényleges szolgálati időt a hadse
regben kitöltötte."13 

A határozat jól szemlélteti, hogy a forradalom előestéjén a bolsevik párt az 
általános népfelfegyverzést követeli, népi milíciával szándékozik felváltani a 
rendőrséget és az állandó hadsereget. „A szociáldemokrácia ezért a hadsereg 
demokratizálásának feladatát — folytatódik a határozat — nem tekintheti 
másnak, mint a forradalom teljes győzelméig szükséges ideiglenes intézkedés
nek, amelyet azután az állandó hadsereg felszámolása és ennek a nép általá
nos felfegyverzésével és az össznépi milíciával történő helyettesítése követ. A 
hadsereg demokratizálását ezért a szociáldemokrácia véleménye szerint nem 
lehet megvalósítani azoknak az elveknek a fenntartásával és alkalmazásával, 
amelyek általában minden meglevő hadsereg alapját alkotják. A forradalmi és 
demokratikus hadsereg felépítésének nem szabad a kinevezésen, a parancsol-
gatáson és alárendelésen alapulnia, hanem a választási rendszeren, az önkor
mányzaton és az alulról jövő kezdeményezésen". (Kiemelés tőlem — ö. I.) 

Nyomban az októberi forradalom másnapján napirendre került a forradalom 
megvédésének ügye. Lenin a Téli Palota bevétele után a Központi Bizottság 
mellett működő Katonai Szervezet vezetőivel folytatott beszélgetés során ki
jelentette: „Most önökre . . . az a feladat hárul, hogy szervezzék meg a szovjet
köztársaság védelmének haderőit." 

Október 26-án (november 8-án) — a forradalom második napján — a II. 
összoroszországi szovjetkongresszus határozata alapján a Népbiztosok Tanácsá
nak keretében megalakították a Hadügyi és a Haditengerészeti Bizottságot. Le
nin javaslatára a bizottságot október 27-én kiegészítették a Központi Bizott
ság mellett működő Katonai Szervezet és a Forradalom Katonai Bizottsága kép
viselőivel. Az így létrejött szervezet a Hadügyi és Haditengerészeti Népbizto
sok Tanácsa nevet vette fel, majd valamivel később Hadügyi Népbiztosságra 
változtatták. Ezen szervezetek megalakulásával párhuzamosan — a júniusi párt
konferencia határozatainak szellemében — megkezdték a cári hadsereg demok
ratizálását. 

13 Az SZKP kongresszusainak, konferenciáinak és KB plénumainak határozatai. I. rész 1898— 
1924. Budapes t , 1954. 414—415. O. 
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November 9-én a Népbiztosok Tanácsa leváltotta a legfelső főparancsnok 
tisztségéről Duhonyin tábornokot, aki nem volt hajlandó fegyverszüneti tár
gyalásokat kezdeni a németekkel. Helyére N. V. Krilenko zászlóst nevezte ki. 
Nem sokkal ezután egy dekrétummal a hadseregben a tényleges hatalmat az 
egységek katonai bizottságaira ruházta. Bevezették a parancsnokok választá
sának rendszerét. Eltörölték az összes katonai rendfokozatot, rendjeleket, ér
meket, megkülönböztető jelzéseket stb. Egyszóval megszüntették a hadseregek
re jellemző alá- és fölérendeltségi viszonyt és a parancsokra épülő vezetést. 
A hadsereget' egymással minden vonatkozásban egyenlő állampolgárok fegyve
res szervévé igyekeztek átalakítani. így akarták egy részét alkalmassá tenni 
a munkás-paraszt hatalom megvédésére, esetleges kívülről jövő támadások 
visszaverésére. A csapatoknál létesített bolsevik szervezetek és forradalmi bi
zottságok utasítást kaptak, hogy igyekezzenek fenntartani a rendet és elejét 
venni a spontán leszerelésnek. Mindent megtettek, amit az adott körülmények 
között lehetett, hogy legalább 1918 tavaszáig az arcvonalban együtt tartsák ezt 
a mérhetetlenül elfáradt haderőt. Ügy vélték, így megmentik a hátországot a 
csapatok önkényes és spontán elözönlésétől, ami nem a forradalmat erősítette 
volna. 

Minden erőfeszítés ellenére csakhamar beigazolódott azonban, hogy a régi 
hadsereg, összetételénél és szelleménél fogva, a demokratizálási folyamat után 
sem vált a szocialista rend megbízható eszközévé, a szovjet állam támaszává, s 
a szocialista forradalom vívmányainak megőrzésére alkalmatlan volt. A bur
zsoázia és a földesurak ellenforradalmi felkelésétől, az intervenciósok betöré
sétől és garázdálkodásától az országot nem tudta megvédeni. De nemcsak hogy 
alkalmatlan volt a forradalom vívmányainak megvédésére, hanem fel kellett 
oszlatni, le kellett szerelni azért, hogy az ellenforradalom ne tudja a szovjet 
rendszerrel szemben alkalmazni. A forradalom győzelme utáni történelmi kö
rülmények között a régi hadsereg demokratizálása nem járt eredménnyel.. Itt 
is beigazolódott, hogy a régi államapparátust szét kell zúzni. A cári tisztek 
többségének legfőbb gondja az volt, hogyan támadja hátba a szovjethatalmat. 
Ök képezték a burzsoá földesúri ellenforradalom aktív erejét, amely elkesere
dett harcot folytatott a békekötés ellen. A katonák zöme békéért sóvárgott, 
harcolni nem akart, hazavágyott éhező, szenvedő családjához. A földesúri föl
dek felosztásában részt akartak venni. 

Ezzel párhuzamosan az is világossá vált, hogy Oroszországban, a nemzet
közi burzsoázia és a megdöntött osztályok elkeseredett ellenállásának viszonyai 
között, a proletárdiktatúra megőrzése és megszilárdítása nem épülhet összné
pi felfegyverzésre: „össznépi müíciára". E helyett a proletariátusnak a dolgo
zó parasztokat magába foglaló olyan katonai szervezetre van szüksége, amely 
osztályöntudata révén kész a forradalom vívmányainak megvédésére. Közvet
lenül a forradalom győzelme után azonban politikai okokból semmi esetre sem 
lehetett egy ilyen tömeghadsereg megteremtésére gondolni. A cári hadsereg fel
oszlatása után súlyos hiba lett volna elrendelni — még osztályszempontok fi
gyelembevételével is — az általános hadkötelezettséget és ennek alapján a be
hívásokat. 

Az ország a három éve tartó imperialista háború következtében a végsőkig 
kimerült. Az agyonsanyargatott nép békét akart, az elcsigázott katonák haza 
akartak menni. Látni akarták azokat a változásokat, amelyeket a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom hozott. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy nagy létszámú hadsereg megalakítása általános hadkötelezettség alapján 
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ekkor lehetetlen volt. A fiatal szovjet állam ebben az időben nem rendelke
zett a mozgósítás végrehajtását, valamint a hadsereg vezetését, irányítását biz
tosító szervekkel, sem a szükséges képzett káderekkel. Ezen kívül a behívásra 
kerülők nagy része még a régi hadsereg soraiban szolgált, amelyet feltétlen fel 
kellett oszlatni, mint alkalmatlant a szocialista forradalom megvédésére. Időt 
kellett biztosítani tehát, hogy a hosszú háborútól elcsigázott és megundorodott 
emberek meggyőződjenek az új hadsereg szükségességéről és vállalják a kato
nai szolgálatot. A helyzet azonban gyors megoldást sürgetett. A munkáshata
lom fennmaradása attól függött, hogy sikerül-e a pártnak és a Népbiztosok 
Tanácsának kialakítani, megszervezni a proletárdiktatúra fegyveres szervét, 
vagy nem. 

A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg létrehozása 

A Vörös Hadsereg megalakulásáig a szovjet állam fegyveres erejét a Vörös 
Gárda és a forradalom oldalára átállt tengerész- és katonai osztagok képezték. 
Ezek létszáma még 1918 elején is alig haladta meg a 100 ezret. A probléma 
nem csak a létszámnál jelentkezett. A vörösgárdista osztagoknak nem volt sza
bályos katonai szervezetük, egységes hadrendjük, gyenge volt a kiképzésük is. 

A Vörös Gárda osztagai, a dolgozó tömegek támogatásával, elégségesnek bi
zonyultak a hatalom átvételére és a belső ellenforradalmi megmozdulások el
fojtására, felszámolására. Ezt Krasznov 1917. november 9—14-i ellenforradalmi 
lázadásának szétverésénél be is bizonyították. A napról-napra erősödő vörös 
osztagok minden bizonnyal továbbra is elégségesek lettek volna a belső felada
tok ellátására. Létszámuknál fogva azonban gyengének bizonyultak a külső 
ellenséggel szemben, amely jól felszerelt és kiképzett, egységes katonai vezetés 
alatt álló, reguláris hadseregként jelenkezett. 

Lenin — Marx és Engels tanainak alkotó továbbfejlesztője — az 1918 elejé
re kialakult katonapolitikai helyzetben megértette, hogy a reguláris fegyveres 
erőkkel szemben csakis reguláris, vagy annak felépítését megközelítő tömeg
hadsereg védheti meg a nép hatalmát. „A proletármilíciáról" című cikkében 
már arra utalt, , , . . . hogy forradalmi időkben az objektív helyzet ugyanolyan 
gyorsan és hirtelen változik, amilyen gyors általában az élet folyása. És nekünk 
értenünk kell ahhoz, hogy taktikánkat és legközelebbi feladatainkat alkalmaz
zuk minden egyes adott helyzet sajátosságaihoz;."14 Ebben van Lenin nagysága: 
a történelmi körülményeknek nem megfelelő elméletet és elveket merészen fél
redobta és a forradalom győzelme után kialakult történelmi helyzet követel
ményeinek megfelelően cselekedett. Abból indult ki, hogy a konkrét történel
mi viszonyok, amelyek közepette a szocialista forradalom végbemegy, deter
minálják a proletárállam katonai szervezetének jellegét és típusát. A haza védel
mét a szocializmusért folytatott harc elválaszthatatlan részének tartotta. Fel
ismerte, hogy a szocialista haza fegyveres védelme objektív történelmi szük
ségszerűség, amely a szocialista állam külső körülményeivel magyarázható. 
„Nemcsak államban, hanem államok rendszerében is é lünk . . . — írta. — Ez azt 
jelenti, hogy az uralkodó osztálynak, a proletariátusnak, ha valóban uralkod
ni akar és uralkodni fog, ezt katonai szervezetével is kell bizonyítania."15 Le
nin a katonai problémákat, azok megoldását alárendelte az önkényuralom, a 

14 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról, i. m. II. k. 28. o. 
15 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1973. 138. o. 
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burzsoázia megdöntéséért és a munkáshatalom megvédéséért folytatott harc
nak. A szocialista forradalom vívmányainak megvédését katonai feladatnak 
tekintette. Minden lehetőséget megragadott annak bizonyítására, hogy a for
radalom utáni történelmi helyzetben a hadügyet központi kérdésként kell ke
zelni1. 

Megindult az útkeresés, a proletárdiktatúra hadseregéről alkotott régi elmé
letek és következtetések felülvizsgálására, módosítására. Ez az útkeresés hozta 
felszínre a hadsereg „önkéntes alapon" való megszervezésének gondolatát. A 
régi fegyveres erők feloszlatásának körülményei között, és abban a súlyos ka
tonapolitikai helyzetben, amely 1918 elején kialakult, ez mutatkozott a legel
fogadhatóbb megoldásnak. Az egyetlen lehetséges és helyes formának, amely 
biztosította a megfelelő erkölcsi értékű, a szocializmusért önként harcoló ka
tonai alakulatok létrehozását. A másik sajátossága az „önkéntes" rendszernek, 
hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket a bolsevikok a cári hadsereg demok
ratizálására elrendeltek, a legmesszebbmenőén figyelembe vette és megvalósí
totta. 

Az első lépés a hadsereg megalakítására 1917. december 23-án történt: hatá
rozatot fogadtak el a hadsereg létrehozásáról. Az új hadsereg építésének mód
jait és formáit keresték a katonai szervezetek is. December 24-én az Északi 
Front parancsnoksága táviratot küldött valamennyi hadsereg- és hadtestbiztos
nak: „Kérem, vessék fel minden szervezetben — a századbizottságoktól kezdve 
— azt a kérdést, hogy a leszereléssel egyidejűleg nyomban hozzá kell fogni a 
forradalmi Vörös Hadsereg megalakításához, amelyben önkéntesként a hosszas 
szolgálati idővel rendelkező leszerelendő személyek közül meg kell maradniuk 
mindazoknak, akik éreznek magukban annyi erőt, hogy harcoljanak az ellen
forradalmi burzsoázia ellen, bárhonnan indít is támadást, belülről, vagy Orosz
országon kívülről."16 December 25-én Krilenko főparancsnok utasítást adott ar
ra, hogy önkéntes katonákból az arcvonalon és a hátországban népi szocialista 
gárdát kell szervezni. Hasonlóan népi Vörös Gárda alakítására dolgozott ki ter
vezetet a Nyugati Front hadseregeinek tanácskozása is. 

December 26-án a párt Katonai Szervezete megvizsgálta az új hadsereg meg
alakításának elveit és módjait. Elfogadtak egy tervet, hogy önkéntesekből egy 
300 ezres létszámú hadsereget kell létrehozni, amelynek az új hadsereg gerin
cévé kell válnia. Egyhangúlag állást foglaltak, hogy a szocialista típusú had
sereg ne csak munkásokból, hanem dolgozó parasztokból is álljon. 

Ezt követően, 1918. január 10-én, a III. összoroszországi szovjetkongresszus 
egyhangúlag állást foglalt a szovjet állam fegyveres erőinek megalakítása mel
lett. 

Lenin a Népbiztosok Tanácsának munkájáról tartott beszámolójában azt 
mondta: „ . . .hadd ordítsa felénk száz meg száz bömbölő hang »diktátorok«, / 
»terroristák« és ehhez hasonló szavakat. Mi tudjuk, hogy a néptömegekben 
most más hang hallatszik, azt mondják: most nem kell félni a puskás ember
től, mert megvédi a dolgozókat és kíméletlen lesz a kizsákmányolók uralmá
nak elnyomásában." 

„A dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak kinyilatkoztatása" című dokumen
tum — amelyet Lenin írt és az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizott
ság elfogadott — a hadsereg felállításáról a következőket mondja: „.. .hogy a 
hatalom teljességét biztosítsa a dolgozó tömegek számára és kiküszöbölje a ki-

16 Idézi: A szovjet fegyveres erők ötven éve. Budapest, 1969. 22. o. 
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Rendelet a Vörös Hadsereg létrehozására. 
Megjelent 1918. január 28-án. 



zsákmányolók uralma visszaállításának minden lehetőségét, elrendeli a dolgo
zók felfegyverzését, a munkások és parasztok szocialista vörös hadseregének 
megalakítását és a vagyonos osztályok teljes lefegyverzését."17 

Sokoldalú politikai, katonai és adminisztratív előkészületek után, a régi 
hadsereg és katonai közigazgatás összeomlása és fokozatos felszámolása köz
ben megjelentek, kialakultak a szovjet katonai igazgatás szervei. Ezekre és né
hány régi katonai hivatalra, amelyeket sikerült átszervezni, illetve a szovjetha
talom szolgálatába állítani, épült az 1918. január 28-án (régi időszámítás sze
rint 15-én) megjelent lenini dekrétum végrehajtása. 

A Lenin által fogalmazott és szerkesztett dekrétum a szocialista állam fegy
veres erőinek történelmi hivatását és osztályjellegét így határozta meg: ,,A ré
gi hadsereg a dolgozók burzsoá osztályelnyomásának az eszköze volt. A hata
lomnak a dolgozók és kizsákmányolt osztályok kezébe való átmenetével szük
ségessé vált egy olyan hadsereg létrehozása, amely a szovjet hatalom igazi tá
maszául szolgál, megteremti az alapot ahhoz, hogy az állandó hadsereget a leg
közelebbi jövőben az egész nép felfegyverzése váltsa fel, és segítséget nyújt az 
Európában majdan kibontakozó szocialista forradalomnak. . . (Ezek a szavak 
azt dokumentálják, hogy Lenin és a párt ekkor még úgy vélte: egy kedvezőbb 
történelmi helyzetben vissza lehet térni majd a szocialista milíciára.) Erre való 
tekintettel a Népbiztosok Tanácsa elrendeli: egy új hadsereget kell szervezni, 
amelynek neve Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg lesz . . . A Vörös Hadseregbe 
beléphet mindenki, aki kész erejét, életét áldozni az októberi forradalom vív
mányainak, a szovjetek hatalmának és a szocializmusnak a védelmére."18 A 
lenini dekrétumot 1918. február 11-én (régi időszámítás szerint január 29-én) 
követte a Munkás-Paraszt Vörös Flotta megszervezéséről szóló rendelet. 

A hadseregbe — amelynek megalakulását 1918 elején a német imperialisták 
támadásának veszélye is sürgette — beléphetett az Orosz Köztársaság minden 
18. életévét betöltött dolgozója, (állampolgára), aki kész volt harcolni, küzdeni 
az Októberi Forradalom vívmányaiért, a szovjethatalom és a szocializmus meg
védéséért. A belépéshez ajánlás kellett; a csapatbizottságoktól, vagy a szovjet
hatalom álláspontján álló demokratikus szervektől, a párttól, vagy a szakszer
vezettől, végső esetben az említett szervezetek két tagjától. Ezzel a hadsereg 
osztályjellegét biztosították. Ebben a szakaszban csak a proletár hatalom feltét
len hívei fogtak fegyvert. 

A fegyveres erők legfelső vezető szerve a Népbiztosok Tanácsa volt. A köz
vetlen irányítás népbiztosságokban: a Hadügyi és a Haditengerészeti Népbiztos
ságban összpontosult. A hadsereg szervezésének irányítására a Népbiztosok Ta
nácsa a Hadügyi Népbiztosság mellett összoroszországi Kollégiumot létesített. 
Ennek feladatkörébe tartozott a helyi katonai szervek, hivatalok és csapatbi
zottságok hadseregszervezési munkájának szabályozása, irányítása, illetve koor
dinálása. Ugyancsak ennek a szervnek a feladata volt a megalakult egységek 
kiképzése, felfegyverzése és ellátása. 1918. március elején pedig megalakult 
a Legfelső Katonai Tanács, hogy irányítsa az ország védelmét, koordinálja 
a szárazföldi és a haditengerészeti hivatalok munkáját. Ez a szerv a hadügyi és 
haditengerészeti népbiztosból, vezető pártmunkásokból és a forradalom oldalá
ra átállt katonai szakértőkből állt. A Vörös Hadsereg építésével párhuzamosan 
az irányító szervek változtak, egyesek megszűntek és újak keletkeztek, a min-

17 Lenin összes Művei. 35. k. Budapest, 1972. 220. o. 
18 idézi: A szovjet fegyveres erők ötven éve. Budapest, 1969. 23—24. o. 
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denkori helyzetnek és igénynek megfelelően. Egy azonban mindvégig változat
lan maradt és soha nem szűnt meg: ez a párt irányító szerepe volt a fegy
veres erőknél. 

A bolsevik párt központi és helyi szervei az első pillanattól ott voltak a Vö
rös Hadsereg egységeinek megalakításánál, figyelemmel kísérték a katonai ve
zetés munkáját, a parancsnokok, katonák kiképzését, a csapatok fegyver-, lő
szer-, élelmiszer- és ruházati ellátását. Minden ezredben — és ha volt rá lehe
tőség, a zászlóaljakban is — igyekeztek egy kis kommunista csoportot létrehoz
ni. Ők mutattak példát a pártonkívüli katonáknak fegyelemből, helytállásból 
és a forradalom ügye iránti önzetlen odaadásból. A csapatoknál, intézmények
nél a pártszervezetek és a politikai osztályok szervezetszerűen beépültek az egy
ségek hadrendjébe. A párt felső vezetése rajtuk keresztül tartott fenn kapcso
latokat a katonatömegekkel és befolyásolta azok erkölcsi-harci szellemét. Kü
lönösen fontos szerepet játszottak a hadsereg szervezésében a politikai biztosok 
(komisszárok). Ök a kommunista párt képviselői voltak a fegyveres erőknél. 
A politikai biztosokra ruházták a katonatömegek politikai, kulturális nevelé
sét, a pártpolitikai munka irányítását, valamint a régi katonai szakemberek el
lenőrzését. A párt VIII. kongresszusa munkájukról a következőket állapította 
meg: ,,A párt teljes megelégedéssel tekinthet biztosainak hősi munkájára, akik 
a parancsnoki állomány legjobbjaival vállvetve rövid idő alatt harcképes had
sereget teremtettek." A párt vezető és irányító szerepe abban is kifejezésre 
jutott, hogy a Lenin vezette Központi Bizottság a polgárháború éveiben főha
diszálláshoz, vezérkarhoz hasonlított. A hadsereg szervezésével és a polgárhá
borúval kapcsolatos hadászati problémákat először a párt Központi Bizottsága 
vitatta meg, döntötte el, majd megjelölte a legfontosabb tennivalókat. 

A két fontos kérdés bemutatása után térjünk vissza az „önkéntes" hadsereg 
szervezéséhez. A jelentkezők számának ugrásszerű megnövekedésében jelentős 
szerepe volt a Népbiztosok Tanácsa 1918. február 21-i „Veszélyben a szocialis
ta haza" című felhívásának. A felhívás második napja — 1918. február 23-a — 
a népi erők tömeges jelentkezésének, mozgósításának napjává vált. Munká
sok és parasztok tízezrei fogtak fegyvert a szocialista hatalom megvédésére. 
Megértették, ha veszélyben van a szocialista haza, azt nekik kell megvédeni és. 
hogy a hadsereg megerősödése az ő jelentkezésüktől függ. A munkásgyűléseken, 
Petrográdban, Moszkvában és más városokban, valamint a régi hadsereg csapat-
gyűlésein is tízezrek jelentkeztek a munkások-parasztok államának megvédé
sére. Az önként jelentkezettek száma — február 23-án — meghaladta a több 
tízezret. 

Mindezek hatására február 23-án fordulat következett be a fegyveres erők 
szervezésében. Ezért vált ez a nap a Vörös Hadsereg születésnapjává. A felállí
tott első ezredeket, zászlóaljakat és osztagokat azonnal az arcvonalra irányítot
ták, azoknak a réseknek a betömésére, amelyek a régi hadsereg csapatainak 
megfutamodása, spontán visszavonulása következtében keletkeztek. A volt cá
ri ezredek és hadosztályok — a forradalmi szervek minden erőfeszítése elle
nére — harc nélkül visszavonultak a támadásba lendült német erők elől. Nem 
volt olyan erő, amely ezeket az egységeket visszatarthatta és harcra kényszerít-
hette volna. Ezért volt sorsdöntő a tömeges jelentkezés a hadseregbe február 
23-án. 

A Vörös Hadsereg harcba vetett első ezredei és osztagai 1918. március 1—3-án 
Pszkov és Narva alatt harcba léptek a Petrograd felé nyomuló német hadosztá
lyokkal. Ez a siker annak a fordulatnak az eredménye, amely február 23-án 
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következett be a hadsereg építésében. így függ össze február 23-a és a Vörös 
Hadsereg Pszkov és Narva alatti tűzkeresztsége. 

Az alapvetően 1918. februárjában és márciusában megalakult önkéntes Vö
rös Hadsereg magvát a Vörös Gárda osztagai, a felfegyverzett munkások, vala
mint a cári hadsereg forradalmi katonái és matrózai képezték, akiknek zöme 
a szegényparasztság soraiból került ki. A szó legigazibb értelmében osztályhad
sereg volt ez — a munkások és szegényparasztok hadserege —; melyet elszakít
hatatlan szálak fűztek a néphez, és melyet a forradalom ügye iránti politikai 
tudatosság forrasztott egységbe. 

A feltétlen pozitív jelzők mellett azonban egy sor nemkívánatos, negatív jel
lemvonást is magával hozott a hadsereg szervezésének önkéntes időszaka. Min
den vonatkozásban igyekeztek megvalósítani az 1917-es nyári pártkonferencia 
határozatait és azokat az utasításokat, amelyeket 1917 végén — a különféle 
szervezetek és forradalmi bizottságok — 'a hadsereg demokratizálására elren
deltek. Ezek közé sorolhatók: a parancsnokok választása, az alá- és föléren
delési viszony megszüntetése, a parancsok alapján történő vezetés kiiktatása, 
a központi irányítás, illetve a felső vezetés szükségességének tagadása stb. Az 
egységek, osztagok, ezredek nem rendelkeztek egységes hadrenddel és tartalé
kokkal. Azt nem is lehetett ebben az időben kialakítani, mivel a kötelékek lét
számát és fegyverzetét helyi tényezők befolyásolták és határozták meg. Ügy-
szintén gyenge volt a csapatok kiképzése és fegyelme. Nem ismerték a hadvi
selés szabályait, a kor hadművészetének követelményeit, és nem is nagyon igye
keztek ezeket elsajátítani. A hadsereg belső életének, a harcosok és a válasz
tott vezetők viszonyának kialakítására a szakszervezetek tapasztalatait igye
keztek átvenni. 

Mindezen hiányosságok ellenére a hadsereg a különféle helyi fehér csopor
tokat, ellenforradalmi megmozdulásokat, összeesküvéseket példásan szétverte. 
Ezért a párt és a Népbiztosok Tanácsa, még Breszt után is pár hónapig, önkén
tes alapon folytatta a fegyveres erők építését. A németekkel megkötött fegy
verszünet után azonban az önként jelentkezők száma megcsappant. A Vörös 
Hadseregben 1918. április 1-én 153 678 ember volt, számuk a hónap végére ket
tőszázezerre növekedett. Ugyanakkor az ország központi területe ellen gyüle
kezett fehérgárdista és intervenciós csapatok létszáma 1918. májusában már el
érte a 700 ezret. Az 1918 tavaszára megváltozott katonapolitikai helyzet egé
szen új módon vetette fel a szovjet köztársaság védelmének problémáját és ez
zel párhuzamosan a hadsereg további építését és szervezését. Ennek az volt a 
lényege, hogy míg közvetlenül a szocialista forradalom győzelme után főként 
a megdöntött kizsákmányoló osztályok fegyveres ellenállását, illetve összeeskü
véseit kellett felszámolni, addig 1918 tavaszutójától a fő veszély a külföldi 
katonai intervenció lett. Ez lehetővé tette a megvert, de még meg nem semmi
sített belső ellenforradalomnak nemcsak erői újraszervezését, hanem reguláris 
hadseregekbe való tömörítését is. Ezzel függ össze, hogy Oroszországban a pol
gárháború éppen 1918 tavaszától öltött egyre szélesedő méreteket és különö
sen heves formákat. A világimperializmus segítsége és a szovjet köztársaság el
leni katonai műveletekben való közvetlen részvétele nélkül a belső ellenfor
radalom nem lett volna képes hosszú, elhúzódó, véres polgárháborút kénysze
ríteni az orosz proletariátusra. 

Utaltunk már rá, hogy az önkéntes hadsereg a legöntudatosabb munkás- és 
paraszttömegeket fogadta soraiba. A központi vezetés, az egységes szervezés, a 
nagy létszámhullámzás, a hiányos kiképzés és fegyverzet miatt azonban regu-
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láris hadseregekkel szemben nem vehette fel a küzdelmet. A párt felső vezeté
se is felismerte, hogy a jól kiképzett, az antant által felfegyverzett reguláris 
fehérgárdista alakulatokat, az antant imperialistái által küldött intervenciós 
erőket csak lelkesedéssel, forradalmi odaadással, 200 000 fős hadsereggel nem 
lehet megsemmisíteni. Lenin az önkéntes hadsereget értékelve ,,A gyakorlat ta
laján" c. cikkében a következőket írta: „A lelkesedés egymaga . . . nem elegendő 
ahhoz, hogy háborút viseljünk... A háborút, vagy komolyan kell viselni, vagy 
sehogyse. Középút itt nem lehetséges . . . A komoly hadviseléshez erős, szerve
zett hátország szükséges. A legjobb hadsereget, a forradalom legodaadóbb hí
veit is azonnal elpusztítja az ellenség, ha nincsenek eléggé felfegyverezve, ha 
nincsenek kielégítően ellátva élelmiszerrel és nincsenek megfelelően kiké
pezve."19 

„A Vörös Hadsereg feltétlenül nagyszerű, harcos anyag — folytatja —, de 
még nyers anyag, nincs megmunkálva. Ezt a hadsereget, ha nem akarjuk a .. . 
lövegek martalékává tenni, előbb ki kell képezni, fegyelmezni kell."20 „Csak 
egy jelszavunk lehet — mondta Lenin —, igazán megtanulni a hadviselést..." 

Még be sem fejeződött az önkéntes hadsereg megszervezése, a történelmi 
helyzet, a szocialista forradalom megvédésének új feladatai a haderőépítésben 
a párttól új irányvonalat, új módszereket követeltek. Ennek lényege, hogy az 
önkéntes kiegészítésről, az alapjában helyi feladatokra szervezett egységekről, 
osztagokról át kell térni a szigorú központi irányítás alapján álló, a munkások 
és a szegény par asztok általános mozgósítására és behívására épülő reguláris 
Vörös Hadseregre, 

Lenin és a reguláris Vörös Hadsereg 

Vlagyimir Iljics Lenin a fiatal szovjet köztársaság katonapolitikai helyzetét, 
a forradalmi fejlődés folyamatának pillanatnyi állapotát, feltételezhető vál
tozásait elméletileg mélyen elemezte. Különösen sokoldalúan vizsgálta az ön
kéntes hadsereg hadrafoghatóságát, harctéri sikereit, kudarcait, a várható el
lenség haderejét, harci technikáját, a proletárforradalom fegyveres szervezeté
ről vallott nézeteket és a történelem tapasztalatait. Következtetése, hogy a szo
cialista forradalom akarata ellenére háborúba keveredett és hogy „ . . . a forra
dalom sorsát ennek a háborúnak a kimenetele dönti e l . . . Feladatunk most az 
— írta —, hogy a szocializmusnak ezt az erejét, ezt a szocialista fáklyát, a szo
cializmusnak ezt a forrását, amely tevékenyen kihat az egész világra, támogas
suk, megvédjük és fenntartsuk; ez a feladat, az események állása mellett, ka
tonai feladat."21 

Lenin a forradalom előtti beszédeiben és cikkeiben gyakran hivatkozott a re
guláris hadseregre. „A II. Internacionálé csődje" című művében a következő
ket írta: „Vegyük a modern hadsereget. Ez egy jó példája a szervezetnek. De 
ez a szervezet csak azért jó, mert rugalmas és ugyanakkor az emberek milliói
nak egységes akaratot tud adni. Ezek a milliók ma otthon ücsörögnek szerte 
az egész országban. Holnap megjelenik a mozgósítási rendelet — és a milliók 
rendeltetési helyükön gyülekeznek. Ma lövészárkokban hevernek, néha hóna
pokig is. Holnap más rendben rohamra indulnak. Ma csodákat művelnek, el-

19 Lenin: A háborúró l , hadse regrő l és a h a d t u d o m á n y r ó l , i. m. II . k. 339—340. o. 
20 UO. 340. O. 
21 Uo. 402. O. 
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rejtőzve a golyók és a srapnelek elől. Ma előőrseik aknákat helyeznek el a föld 
alatt, holnap a repülők útmutatásai szerint a föld fölött verszteket mennek elő
re. Éppen ezt nevezik szervezetnek, amikor egy cél érdekében, egy akarattól 
lelkesítve emberek milliói megváltoztatják kapcsolataik és tevékenységük for
máját, megváltoztatják cselekvésük helyét és módszerét, megváltoztatják az esz
közöket és fegyvereket a harc körülményeinek és követelményeinek megfele
lően."22 Lenin tehát — aki a hadügy fejlődését kiválóan ismerte — a regulá
ris hadsereget, mint szervezetet, amely az emberek millióit egy cél érdekében 
egyesíti, „jó szervezetnek" tartotta. Nemcsak burzsoá erőszakszervet látott ben
ne, amelyet a forradalom után feltétlen szét kell zúzni, hanem felismerte a mo
dern hadseregekben rejlő hatalmas erőt, azt, hogy a katonai hierarchia és a 
vasfegyelem korlátai között százezreket és milliókat lehet egy cél érdekében 
mozgatni, harcba vezetni. Ez minden bizonnyal szerepet játszott a nagy törté
nelmi kérdés megoldásánál. Lenin, aki a hadügyben is elvetette a dogmákat, 
1918 tavaszán a „népi milícia", az „önkéntes hadsereg" megszervezésének nega
tívumaiból, kudarcaiból — a sok kísérletezés után — arra a következtetésre 
jutott, hogy az imperializmus korszakában, az oroszországi történelmi viszonyok 
között, amelynek egyik alapvető sajátossága, hogy az egy országban győztes 
proletariátus uralmának megdöntésére a tőkés hatalmak jól felszerelt és korsze
rűen kiképzett reguláris seregekkel támadtak, a szovjet köztársaságnak is ha
sonló szervezetet kell azzal szembeállítania: szocialista típusú reguláris tömeg
hadsereget, amely „ . . . minden osztály megszilárdult hatalmának, s így a prole
tariátus megszilárdult hatalmának is — hangsúlyozta — jellemző sajátossága. 
Mi több hónapig tartó hihetetlen nehézségek után teremtettük meg a reguláris 
hadsereget."23 

Az „össznépi milícia" felváltása az állandó reguláris hadsereggel a szocialista 
forradalom új, lenini elméletéből következik. Lenin történelmi nagysága, hogy a 
proletárforradalom menetében keletkezett sajátosságoknak és a nemzetközi 
helyzetnek megfelelően, alkotóan továbbfejlesztette a munkáshatalom fegyve
res erejéről, a burzsoá hadseregeknek a proletariátus új fegyveres szervezeté
vel való felváltásáról a XIX. században és a XX. század elején kialakult mar
xista nézeteket. Felismerte, hogy a kapitalizmus győzelme során elterjedt és 
az általános hadkötelezettségre épült reguláris katonai rendszert, annak egyes 
formáit és módszereit, ha új tartalommal töltik meg, alkalmazni lehet a szo
cialista forradalom megvédésére, felismerte, hogy csakis a reguláris tömeghad
sereg védheti meg az orosz forradalmat. Ö volt az első marxista, aki kimondta, 
hogy az imperializmus korszakában hatalomra került munkásosztály csak ab
ban az esetben maradhat fenn, ha ügyének biztosítására, a külső támadások 
elhárítására, állandó reguláris hadsereget létesít. Továbbá, hogy ennek meg
szervezésénél, létrehozásánál át kell venni a múlt hadművészetéből mindazt, 
amit az új társadalom megvédése érdekében hasznosítani lehet. Lenin nagy ér
deme abban ván, hogy a proletariátus felfegyverzését, fegyveres szervezetét 
kiemelte a burzsoázia megdöntéséért vívott fegyveres felkelés általános prob
lémáiból és a munkáshatalom, a munkás-paraszt állam kapitalista környezet
ben való fennmaradásáért vívott küzdelem döntő szervévé tette. Abból a tény
ből indult ki, hogy amíg az imperializmus fennáll, a hatalmat megszerzett pro
letariátus csak úgy tudja megszilárdítani és fenntartani uralmát, ha teljesen 
felbomlasztja (dezorganizálja) a régi hadsereget és fokozatosan kialakítja, meg-

22 Lenin összes Művei. 26. k. Budapest, 1971. 241—242. o. 
23 Uo. 38. k. Budapest, 1973. 280. o. 
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szervezi az új, szocialista típusú reguláris hadsereget, a proletárállam fegy
veres szervezetét. Ennek szükségességét hangsúlyozva Lenin nem vetette el az 
össznépi milíciát. Ügy vélekedett, ha a nemzetközi helyzet megengedi, vissza 
lehet térni, a szocialista milíciához. A szovjet állam az 1924-es katonai reform 
kapcsán az 500 ezres reguláris hadsereg mellett bevezette a milícia-rendszert 
és azt 1939-ig fenntartotta.24 

A hadsereg szervezésének meggyorsítására és gördülékenyebbé tételére a 
Népbiztosok Tanácsa és a Legfelső Katonai Tanács 1918. áprilisában és májusá
ban egy sor rendelkezést adott ki, amelyek együttesen elősegítették az áttérést 
a reguláris hadsereg felállítására. 1918. április 8-án dekrétum jelent meg a já
rási, kerületi, kormányzósági és körzeti katonai bizottságok felállításáról. Ezekre 
hárult a katonai szolgálatra alkalmas lakosság összeírása, alapfokú kiképzése, 
behívása, egységek felállítása és ellátása. A katonai bizottságok voltak a fele
lősek a lakosság általános katonai kiképzéséért is. Ugyancsak a katonai bizott
ságok szervezték meg a fegyverek és hadianyagok összegyűjtését, nyilvántar
tását, raktározását stb. 1920. április 20-án egységes állománytábla lépett életbe. 
A Vörös Gárda és a régi hadsereg még meglevő osztagait, a partizáncsoportokat 
kötelezték, hogy lépjenek be a Vörös Hadseregbe. A hadseregen kívüli szerve
zést megszüntették. Április 22-én bevezették a dolgozók haderőn kívüli kikép
zését. A párt Központi Bizottsága minden párttagot arra kötelezett, hogy ve
gyen részt a katonai kiképzésben. 

A parancsnokok választásának elrendelése fontos szerepet játszott a cári had
sereg szétzúzásában, a továbbiakban azonban akadályozta a központi vezetést, 
a reguláris hadsereg létrehozását, a fegyelem megszilárdítását a csapatoknál és 
a szervezettség megerősítését. Ezért az összoroszországi Központi Végrehajtó 
Bizottság (ÖKVB) 1918. április 22-én hatályon kívül helyezte a választás el
vét és bevezette a parancsnoki állomány kinevezésének rendszerét. Ezzel pár
huzamosan a dekrétum visszaállította a minden reguláris hadseregre jellemző 
alá- és fölérendeltségi viszonyt és a parancsok, rendeletek alapján való veze
tést. A párt nagy figyelmet fordított arra is, hogy a hadsereg új egységeinek 
létrehozásával egyidejűleg megalakuljanak ott a pártszervezetek, illetve sejtek. 
Tízezerével mentek a bolsevikok a hadseregbe. Az ő feladatuk volt a katonák 
és a parancsnokok politikai nevelése, s csakhamar a katonatömegek igazi ve
zetőivé váltak. Ha kellett, szavakkal vagy éppen személyes példamutatással 
ragadták magukkal az ingadozókat. „Az, hogy kommunisták vagyunk — olvas
ható az egyik korabeli röplapon —, sok kötelezettséget hárít ránk, de csak 

24 À reguláris hadsereg kiegészítése és csapatainak elhelyezése a hadkötelesek lakó- és mun
kahelytől függetlenül történik. A hadseregbe behívott állampolgárok 18—24 hónapra mentesül
nek minden fajta munkakötelezettség alól és fő kötelességük a katonai szolgálat. Ebben a for
mában minden lehetőség megvan a modern kiképzésre és a korszerű harci technika kezelésé
nek elsajátítására. A parancsnoki, azaz a tiszti és tiszthelyettesi állomány hivatásosokból és to
vábbszolgálókból áll. 

A milíciarendszer esetén a csapatokat a területi elv alapján egészítik ki. Kiképzésük a lakó-
és munkahely igényeinek megfelelően, illetve azok közelségében történik. A parancsnoki állo
mány zöme és az egész sorállomány úgy teljesít katonai szolgálatot, hogy 2—3 hónapnál hosz-
szabb időre ne szakadjanak ki a termelésből. A katonai szolgálati idő általában kevesebb mint 
a reguláris hadseregben és ezt 4—5 részre szétdarabolva teljesítik. A katonai kiképzés lehetséges 
munkaidőn kívül, majd ezután tábori összevonáson és gyakorlaton vesznek részt a sorkötele
sek. A kiképzést úgynevezett keretállomány végzi és irányítja. Ez hivatásos tisztekből és tiszt
helyettesekből áll, de jelentős számban kerülnek bevonásra tartalékos tisztek és tiszthelyettesek 
is. Ez a katonai szolgálat teljesítésének és a kiképzésnek a legolcsóbb formája. 

A hadügy mai állapotából kündulva az állandó reguláris hadsereg minden vonatkozásban elő-
nyösebb a milíciarendszernél. Az ilyen hadseregben magasabb színvonalú és tökéletesebb a ka
tonák, tisztek harcászati és technikai kiképzése. Háború esetén a reguláris hadsereg előzetes 
mozgósítás nélkül, azonnal hadba léphet. Ezzel szemben a milícia-rendszerű hadsereget először 
mozgósítani kell. A korszerű hadművészet, a harcászati elvek, módszerek és a modern harci 
technikai eszközök kezelésének elsajátítása előnyösebb és magasabb szintű a reguláris hadse
reg kötelékeiben. 
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Vörös parancsnokok ünnepélyes kibocsátása Petrográdban, 
1918. szeptember 18-án. 

egyetlen kiváltságot nyúj t : hogy elsőként indulha tunk harcba a forradalomért". 
Több más ehhez hasonló rendelet és intézkedés készítette elő a reguláris rend
szerre való áttérést. 

1918; május 29-én a Népbiztosok Tanácsa elrendelte a hadkötelezettség be
vezetését és a dolgozók mozgósítását. Az önkéntes toborzásról á t tér tek a mun
kások és szegényparasztok mozgósítására. Ez és az ezt megelőző intézkedések 
a reguláris hadsereg felállítását jelentették, amit az V. összoroszországi szovjet
kongresszus (1918. júliusában) nemcsak elfogadott, hanem törvényerőre is emelt, 
így indult út jára a világ első szocialista reguláris tömeghadserege, melynek so
raiban az orosz, ukrán, belorusz és. más nemzetiségű munkások és parasztok, 
haladó értelmiségiek mellett ott ta lá lunk mintegy százezer magyar internacio
nalistát is. A több mint félmilliónyi volt magyar hadifogolyból ennyien vál tak 
Cselekvő részeseivé az emberiség tör ténetében új korszakot nyitó forradalom
nak. 

Á lenini elgondolás, az ütőképes reguláris hadsereg létrehozása, nem való
sult meg máról holnapra. A hadsereg létszáma a behívások eredményeképpen 
1918. szeptemberében már elérte az 550 ezret. Ez a létszám még mindig kevés 
volt. De a fő problémát nem a létszámnövelés jelentette, hanem a „katonai el
lenzék". Az önkéntes hadsereg megalakításával kapcsolatban a pártvezetés tel
jesen egységes volt, a reguláris hadsereggel szemben azonban ellenzék alakult 
ki. Leninnek a pár ton belül is komoly harcot kellett folytatnia, hogy meg
győzze a regularitás, a központi vezetés stb. ellenzőit, hogy felső irányítás, szi
gorú fegyelem, kiképzés, fegyverzet és a hadművészet elveinek figyelembe vé
tele nélkül reguláris alakulatokkal a harcot nem lehet eredményesen felvenni. 
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„Csakis akkor beszélhetünk majd komolyan háborúról — jelentette ki Lenin —, 
ha mindezeknek a feltételeknek eleget tettünk. 

Különben a legforradalmibb háborúról lett minden kijelentés frázis marad. 
A frázis mindig káros, a mostani válságos pillanatban pedig végzetes szerepet 
játszhat." Az volt a véleménye, hogy „A népet fejlett technikával felszerelt re
guláris hadsereg ellen harcba hajszolni — bűn, . . . a háború sok mindenre meg
tanított bennünket, nemcsak arra, hogy az emberek szenvedtek, hanem arra 
is, hogy az kerekedik felül, akinek jobb a technikája, a szervezettsége, a fegyel
me és jobbak a gépei; erre tanított meg bennünket a háború és nagyon jó, 
hogy megtanított. Meg kell tanulnunk, hogy gép nélkül, fegyelem nélkül a mo
dern társadalomban élni nem lehet — vagy elsajátítjuk a fejlettebb technikát, 
vagy eltipornak bennünket."25 

A reguláris tömeghadsereg megteremtésének egyik legnagyobb problémája a 
parancsnoki állomány kialakítása volt. Lenin ezt döntő kérdésnek minősítette. 
Az ezzel kapcsolatos teendőket a „Vörös tiszt" napján, 1918. november 24-én 
mondott beszédében jelölte meg: „. . .amikor új hadsereget szervezünk, a pa
rancsnokokat csakis a népből vegyük. Csak a vörös tiszteknek lesz tekintélyük 
a katonák előtt és csak ők tudják majd megszilárdítani hadseregünkben a szo
cializmust. Az ilyen hadsereg legyőzhetetlen lesz."26 A parancsnoki állomány 
kialakításának útját meghatározva Lenin azt is korán felismerte, hogy „ . . . tu
domány nélkül lehetetlen korszerű hadsereget szervezni és hadművészet nélkül 
nem lehet sikeresen hadműveletet és ütközetet vívni." A másik, szintén jelen
tős megállapítása, hogy a hadtudományt és a katonai szakképzettséget — ami
vel akkor csak a volt cári tisztek és tábornokok rendelkeztek — nem lehet egyik 
napról a másikra elsajátítani, s hogy a történelemben kezdetben a forradalmi 
hadseregek is alapvetően a régi hadművészet elvei szerint hadakoztak. Lenin 
is ebből indult ki, amikor a forradalmi lelkesedés, a forradalmi lendület és a 
burzsoá hadművészet, valamint a régi katonai szakemberek alkalmazása ösz-
szeegyeztetésének feladatát állította a párt és a munkásosztály elé. 

A párt VIII. kongresszusán ezzel kapcsolatban a következőket mondta: „Ami
kor pártunk forradalmi programjában a szakemberek kérdéséről írtunk, pár
tunknak az egyik legfontosabb kérdéssel kapcsolatban szerzett gyakorlati ta
pasztalatait összegeztük. Nem emlékszem, hogy a szocializmus korábbi tanító
mesterei, akik igen sokat előre láttak a közelgő szocialista forradalomból és sok 
mindenre rámuta t tak . . . , hogy nyilatkoztak volna ebben a kérdésben. Szá
mukra ez a kérdés nem létezett, mert csak akkor merült fel, amikor hozzáfog
tunk a Vörös Hadsereg építéséhez. Ez azt jelentette: az elnyomott osztályból, 
amelyet igavonó barommá változtattak, lelkesedéssel teli hadsereget kellett épí
tenünk, és ezzel a hadsereggel fel kellett használtatnunk a legerőszakosabbat, 
a legvisszataszítóbbat abból, amit a kapitalizmustól örököltünk.. . A kapitalis
ta kultúra öröksége nélkül nem építhetjük fel a szocializmust. Nem építhetjük 
másból a kommunizmust, mint abból, amit a kapitalizmus hagyott ránk."27 Le
ninnek ez a megállapítása nemcsak a gazdasági kérdésekre, hanem a hadügyre, 
a hadsereg megszervezésére, vezetésére és hadművészetére is teljes egészében 
vonatkozik. 

Mindezek mellett a párt, a hadsereg vezetői különösen nagy figyelmet for
dítottak a forradalmi és függetlenségi háborúk hadművészetére, a proletariátus 

25 Lenin ö s szes Művei. 36. k. Budapes t , 1972. 110. o. 
26 Lenin: A háborúról, hadseregről, és a hadtudományról, i. m. II. k. 464—465. o. 
27 Lenin összes Művei. 38. k. Budapes t , 1973. 135. és 138. o. 
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Lenin beszél a Vörös Téren, 1919. május 25-én. 
Tőle jobbra Szamuely Tibor. 

fegyveres felkeléseinek (1848, 1871, 1905 és 1917) tapasztalataira, Oroszország 
népeinek katonai hagyományaira. Messzemenően figyelembe vették, hogy a há
borút a népek vívják, hogy a korszerű háború sokoldalú megpróbáltatásnak te
szi ki a népet és az állam anyagi és erkölcsi-politikai erejét, hogy a háborúban 
az győz, akinek több a tartaléka és nagyobb erőforrása van, akinek az olda
lán a néptömegek a háború nehézségei és nélkülözései ellenére kitartanak — 
egyszóval, aki a gazdasági, erkölcsi-politikai és katonai potenciálban fölényben 
van, s azt képes is kihasználni. 

Lenin nagyon sokat fáradozott és szinte minden beszédében hangsúlyozta a 
fegyelem elengedhetetlen szükségességét. Az volt a véleménye, hogy a mun
kás-paraszt Vörös Hadseregnek forradalmi vasfegyelem alapján kell felépülnie, 
hogy a bevonult vagy behívott állampolgárok kötelesek szó nélkül engedelmes
kedni a szovjethatalom által kinevezett parancsnokok követeléseinek és pa
rancsainak. „Mint a tűztől, úgy kell irtózni az egyes osztagok önkényeskedésé-
től, a központi hatalommal szembeni engedetlenségtől, mert mindez pusztulás
ra veze t . . . Aki nem segíti odaadóan és önfeláldozóan a Vörös Hadsereget, aki 
nem támogatja teljes erővel a rendet és a fegyelmet a hadseregben, az áruló 
és hitszegő.. . azt könyörtelenül meg kell semmisíteni — jelentette ki. — Erős 
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Vörös Hadsereggel legyőzhetetlenek vagyunk. Erős hadsereg nélkül elkerül« 
hetetlenül Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenics áldozatai leszünk."28 

A probléma megoldása természetesen nem volt egyszerű és nem történhetett 
meg azonnal. Az elvek és rendeletek megjelenése nem jelentette a szigorú vas
fegyelmen alapuló állandó hadsereg máról holnapra való megvalósulását. A 
hadseregbe behívottak nagy része, de a párttagok közül is sokan, nem értették, 
ellenezték a központi irányítást, a szigorú vasfegyelmet, az alá- és fölérendelt
ségi viszony bevezetését, a múlt hadművészetének elsajátítását, a régi katonai 
szakemberek alkalmazását stb. Sok egység vezetésében, tevékenységében még 
1919 elején is erősen megvolt az önkéntes időszakot jellemző partizánkodás, az 
önállóságra való törekvés. A reguláris csapatok életét, működését szabályozó 
központi rendeletektől, a szigorú fegyelemtől, a parancsok ellentmondás nélkü
li végrehajtásától idegenkedtek. 

A lenini irányvonal győzelme a reguláris Vörös Hadsereg építésében a VIII. 
pártkongresszuson következett be. Az OK(b)P VIII. kongresszusa 1919. márciu
sában ült össze. Az általános helyzet egyik jellemző vonása, hogy a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom győzelme és az első szocialista köztársaság 1918-as 
sikerei lendületet adtak Európa forradalmi mozgalmainak, valamint a gyar
mati és félgyarmati országok nemzeti felszabadító küzdelmeinek. 1919 ta
vaszán Magyarországon győzött a tanácshatalom, Bajorországban a szocialista 
forradalom. Sok országban 1918 őszén és 1919 tavaszán kommunista pártok ala
kultak. Lenin kezdeményezésére 1919. márciusában megalakult a III. Interna
cionálé. Európa-szerte mind nagyobb méreteket öltött a nemzetközi szolidaritási 
mozgalom Szovjet-Oroszország támogatására. 

A másik jellemzője a helyzetnek, hogy az imperialisták fokozták erőfeszíté
seiket és 1919 tavaszán a szovjet köztársaság elleni harcra egyesítették a belső 
és külső ellenforradalmi erőket. 

A súlyos katonapolitikai helyzet a hadseregfejlesztés meggyorsítását és a le
nini irányvonal határozott és ingadozás nélküli megvalósítását követelte, ezért 
volt a hadseregépítés fő kérdés a tanácskozáson. 

A párt katonapolitikája, amelyet megvitatás és jóváhagyás céljából a kong
resszus elé terjesztettek, elengedhetetlennek tartotta és követelte, hogy a lehe
tő legrövidebb időn belül be kell fejezni az áttérést a félig partizán jellegű fegy
veres erőről a reguláris, állandó hadseregre, amelyet nem csak az ósztályszem-
pontok, hanem a katonai vasfegyelem forraszt össze. 

A Központi Bizottság beszámolóját ez ügyben Lenin tartotta. Rámutatott 
azokra a nehézségekre, amelyekbe a párt a hadseregépítés során ütközött. 
„Egyik kísérletet a másik után hajtottuk végre, megpróbálkoztunk azzal, hogy 
önkéntes hadsereget hozzunk létre, tapogatózva haladtunk előre, keresgéltünk, 
próbálgattuk, milyen úton-módon lehet a feladatot az adott körülmények kö
zött megoldani. A feladat azonban világos volt. A szocialista köztársaság fegy
veres védelme nélkül nem lehetünk m e g . . . az uralkodó osztálynak, a proleta
riátusnak, ha valóban uralkodni a k a r . . . ezt katonai szervezetével is be kell 
bizonyítania."29 

A beszámoló végkövetkezetése az volt, hogy a pártnak ingadozás nélkül foly
tatnia kell azt az irányvonalat, amelynek célja egy reguláris, centralizált, szi
gorú fegyelmet tartó, állandó osztályhadsereg építése. 

Lenin a kongresszuson ízekre szedte a katonai ellenzék állításait és meggyő-

28 UO. 39. k. Budapes t , 1973. 147—148. O. 
29 Uo. 38. k. Budapes t , 1973. 134—135. o. 
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ző ellenérvekkel bizonyította hibás nézeteiket. ,,. . . Az ellenzéknek éppen az a 
fő hibája — mondta Lenin —, hogy Önök, akiket tapasztalataik kötik ehhez a 
partizánharcos szellemhez, akiket a partizán módszerekhez a hősiességnek azok 
a hagyományai bilincselnek, amelyek örökké emlékezetesek maradnak, most 
nem akarják megérteni, hogy más idők járnak. Most a reguláris hadsereget 
kell az első helyre állítani, egy katonai szakemberekkel rendelkező reguláris 
hadseregre kell áttérni."30 

Lenin emellett arra is rámutatott, hogy a hadseregbe feltétlen be kell von
ni és helyesen alkalmazni a régi katonai szakembereket. Felhívta a figyelmet 
a szabályzatok jelentőségére és elítélte azokat a katonai parancsnokokat, veze
tőket, akik a csapatoknál továbbra is a területi vezetés módszereit és a pa
rancsnokok választásának elvét szerették volna visszaállítani. 

A Lenint támogatók a kongresszuson hangsúlyozták, hogy az önkéntes had
sereggel a tapasztalatok szerint nem lehet megvédeni a köztársaságot. Ha nem 
teremtenek reguláris hadsereget, amelyben erős a fegyelem, amely jól szerve
zett politikai apparátussal rendelkezik, amely az első parancsra készen áll, hogy 
az ellenségre vesse magát, elvész a forradalom. Olyan fegyelmet kellett terem
teni a csapatoknál, hogy azok is ingadozás nélkül kövessék a proletariátust, akik 
egyébként a szocializmus ügyéért nem akartak önként harcolni. Szigorú vas
fegyelemmel, a katonai hierarchia áthághatatlan korlátai között a parasztság 
ingadozó elemeit is kötelezni lehetett arra, hogy harcoljanak a közös ügyért, 
a szocializmus győzelméért. 

A kongresszus jóváhagyta és elfogadta a Központi Bizottság lenini irányvo
nalát a hadsereg építésére és megsemmisítő csapást mért a „katonai ellenzék
re". Határozatot hozott az összes döntő kérdésekben és megjelölte a fegyveres 
erők építésének további egységes vonalát. A katonai kérdésekben hozott dön
tései elhárították az akadályokat a reguláris Vörös Hadsereg megteremtésének 
útjából, s biztosították további fejlődését, fegyelmezett tömeghadsereggé válá
sát, amit már az ország katonapolitikai helyzete nagyon sürgetett. 

A kongresszus határozata azt is aláhúzta, hogy a szocialista állam katonai 
szervezetének sokkal hatalmasabbnak és erőteljesebbnek kell lennie, mint a 
burzsoá országok hadseregei. Szociális összetételét illetően pedig osztályelvre 
kell épülnie, s nem lehet „össznépi hadsereg"., A körülményekből kifolyólag 
szervezete, kiképzése nem milícia hanem szilárd vasfegyelemre épülő, egysé
ges, központi irányítás alatt álló, állandó, reguláris hadsereg lesz. A párt ebben 
látta az egyedüli biztosítékát annak, hogy az eredményeket a legkisebb áldo
zatok árán érjék el. 

A Vörös Hadsereg a polgárháború és a külföldi katonai intervenció éveiben 
győzelmet aratott az antant védencei, Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenyics és 
Vrangel felett. A gyakorlat bebizonyította, hogy az imperializmus korszaká
ban csakis új típusú, reguláris hadsereggel lehet megvédeni a szocialista for
radalmat. Engels jövendöléseit is igazolta a történelem, hogy a hatalomra jutott 
proletariátus a régi hadsereg helyett új, forradalmi néphadsereget szervez, át
alakítja a háború vezetésének módszereit, formáit, és új hadtudományt, had
művészetet teremt. 

30 Az OK(b)P VIII. kongresszusának jkv-e. Goszpolitizdat, Moszkva, 1959. XVI. o. (oroszul). 
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A szovjet kormány a polgárháború győzelmes befejezése után, Lenin taní tá
sára támaszkodva, nem gyengítette, hanem állandóan erősítette és fejlesztette 
fegyveres erőit. A Vörös Hadsereg a második vi lágháborúban győzelmet aratot t 
a kapitalista világ legerősebb hadserege felett. A fasizmus megsemmisítésével 
hervadhata t lan érdemeket szerzett az emberiség ügyének védelmezésében, és ma, 
megdönthetet len erejével, a legfőbb őrzője a népek békéjének. 

Szocializmust építő népünk meleg testvéri szeretettel köszönti a születésé
nek 60. évfordulóját ünneplő szovjet hadsereget. Köszöntjük felszabadítónkat, 
nagy fegyverbarátunkat , ünnepeljük azt a fegyverbarátságot, amelyet ha tvan 
évvel ezelőtt, a polgárháború nehéz napjaiban, a 100 ezer magyar internaciona
lista vére hullatásával alapozott meg. 

Игнац Ельведи 

ОТ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Резюме 

Цель научной работы: показать, как в исторической обстановке, сложившейся после победы 
Великой Октрябрьской социалистической революции, в условиях гражданской войны и ин
тервенции против Российской Советской Социалистической Республики Владимир Ильич 
Ленин от мысли Энгельса о „вооруженном народе" дошёл до осознания необходимости 
создания регулярной рабоче-крестьянской армии и претворения этого в жизнь. 

В статье приводятся, анализируются и оцениваются сделанные во второй половине прошло
го века тезисы Энгельса о вооруженных силах пролетарской революции и о регулярных 
буржуазных армиях эпохи. 

Позаывая победу Великой Октябрьской социалистической революции, автор наглядно 
передаёт, как в изменившихся исторических условиях победившая революция выдвинула 
ряд до сих пор неизвестных, неожиданных и не продуманных проблем в вопросах „обороны 
социалистической родины" и её вооруженных сил, которые до сих пор еще не были раз
работаны теоретически. 

Затем в статье, — основываясь на работах Ленина, на его военно-теоретических трудах 
и воинской деятельности, — показывается, как вождь пролетарской революции от мысли 
о всенародном вооружении доходит до осознания необходимости постоянной, регулярной 
армии, и с преодолением каких трудностей родилась первая в мире социалистического типа 
регулярная рабоче-крестьянская Красная Армия. 

Ignác ölvedi 

VON DER VOLKSMILIZ ZUR FORMIERUNG DER REGULÄREN 
ROTEN ARMEE 

1 

Resume 

Zweck der Studie ist, darzustellen, wie Lenin in der auf den Sieg der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution folgenden geschichtlichen Lage, unter den Um
ständen des Bürgerkrieges und der Intervention gegen die Rußische Sozialistische 
Republik vom Engelsschen Gedanken des „bewaffneten Volkes" zur Erkenntnis der 
Notwendigkeit der Schaffung der ständigen regulären Arbeiter-Bauernarmee und 
zur Annahme derselben gelangt ist. 

Die Arbeit bespricht, analysiert und bewertet die Feststellungen von Engels aus 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts über die bewaffnete Macht der Prole
tarierrevolution und den regulären bürgerlichen Armeen jenes Zeitalters. 
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Die Große Sozialistische Oktoberrevolution darstellend legt der Verfasser klar dar, 
daß uniter den veränderten geschichtlichen Umständen die siegreiche Revolution in 
der Frage der „sozialistischen Landesverteidigung" und ihrer bewaffneten Macht 
viele bisher unbekannte, unerwartete und nichtgeahnte Probleme aufgeworfen hat, 
die noch nicht einmal theoretisch ausgearbeitet waren. 

Hierauf zeigt die Studie, auf die Werke, die kriegstheoretische und militärische 
Tätigkeit Lenins gestützt, wie Lenin von der Bewaffnung des ganzen Volkes zur 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer ständigen regulären Armee gelangt ist, und 
nach Überwindung welcher Schwierigkeiten die erste reguläre Rote Armee der 
Arbeiter und Bauern sozialistischen Typs dieser Welt geschaffen wurde. 



LTPTAI ERVIN 

AZ OROSZORSZÁGI FORRADALMI TAPASZTALATOK FELHASZNÁLÁSA 
A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VÉDELMÉBEN 

A szocialista forradalmat győzelmesen végrehajtó orosz munkásosztály har
ci tapasztalatainak alkalmazása már az 1918. októberi polgári demokrat ikus 
forradalom sikeréhez is jelentős mér tékben hozzájárult. A budapesti helyőrség 
katonáinak a hata lommal való szembefordulását a legfontosabb alakulatok
nál azok a katonatanácsok szervezték, amelyeket főként az Oroszországból 
hazátér t hadifoglyok által közvetített ismeretek alapján hoztak létre. 

Mindez azonban még csupán ösztönös követése volt az orosz forradalom 
példájának. A tapasztalatok felhasználása akkor vált tudatossá, egy átgondolt 
stratégia és takt ika részévé, amikor a magyar munkásosztály forradalmi erői
nek vezetését a Kommunis ták Magyarországi Párt ja vette kezébe. 

1918. november 24-én — egy héttel Kun Béla hazatérése u tán — meg
alakult a Kommunis ták Magyarországi Párt ja . Az alapítók soraiban a haza
tér t internacionalistákon kívül ott volt a magyar munkásmozgalom baloldali 
ellenzéke több csoportjának képviselője, illetőleg vezetője. A fő kezdeményező 
erőt, a tudatos előrelátást, az új t ípusú pár t munkájában való jártasságot 
azonban elsősorban a volt internacionalisták képviselték. 

A pár t legjobb aktivistái között, az 1918. novemberében pár thatározat ra ha
zatért közel 200 személyen kívül, nagy szerepet játszottak azok a volt hadifog
lyok, akik a korábbi hónapokban érkeztek vissza Magyarországra. A kommunis
ta pár t által hirdetet t eszmék szószólói voltak az orosz fronton jár t egykori ka
tonák százezrei, akiket személyes élményeik te t tek a szocialista forradalom 
híveivé. 

A fiatal magyar kommunis ta pár t a néptömegeket a szocialista forradalom 
megvalósítására, a munkásosztály ha ta lmának kivívására mozgósította. Ter
mészetes volt, hogy a magyar kommunis ták forradalmi munkájukban a bol
sevikok tapasztalatai t igyekeztek követni. 

A szocialista forradalom győzelme előtti időszakban a kommunis ták prog
ramjának a fegyveres erőkre vonatkozó része teljes egészében megfelelt a 
klasszikus lenini á l láspontnak: „az állandó hadsereg s a fegyveres erő kü
lönleges osztagainak (rendőrség, csendőrség, határrendőrség stb.) eltörlése, s 
helyettesítése a fölfegyverzett proletar iátus osztályhadseregével, a burzsoázia 
lefegyverzése."1 

Az oroszországi forradalom eseményeinek, a bolsevik pár t állásfoglalásainak 
ismerete segítette a magyar kommunis tákat abban, hogy biztosan tájékozód
janak a bel- és külpolitika bonyolult helyzeteiben. 

1 Az egység okmányai. Budapest, 1919. Közoktatásügyi Népbiztosság 11. o. 
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Amikor a magyar szociáldemokrata vezetők 1918 végén és 1919 elején a 
„forradalmi honvédelem" jelszavaival igyekeztek a munkásságot a hadseregbe 
mozgósítani, teljesen kézenfekvő volt a lényegében analóg, 1917. februárját 
követő oroszországi helyzet tapasztalatainak felhasználása. A magyar kommu
nisták állásfoglalása e kérdésben egyértelműen megfelelt a Lenin által 1917 
tavaszán ismételten hangsúlyozott elveknek. Kun Béla, a Bogár Ignáchoz írott 
levelében2, a „forradalmi háborúra" vonatkozóan hűen foglalta össze a le
nini álláspontot. 

Eredményesen dolgoztak a kommunisták annak érdekében, hogy a polgári 
demokratikus forradalom idején a szovjetek mintájára spontán létrejött népi 
szerveket: a munkás- és katonatanácsokat az érlelődő szocialista forradalom 
támaszaivá tegyék. 

Meglepő volt az a gyorsaság, amellyel a KMP megalakulását a kommunista 
kezdeményezés jegyeit nyilvánvalóan magukon viselő akciók követték. De
cember 10. körül a fővárosban és vidéken egymás után zajlottak le a ka
tonai tüntetések, amelyek során a felvonuló alakulatok egy része már „vörös 
gárdának" nevezte magát. Ebbe az eseménycsoportba szervesen illeszkedik 
december 12-én az ellenforradalmi törekvéseket tápláló Bartha hadügyminisz
ter lemondásának kikényszerítése. 

A katonatanácsok közül előbb azoknak a tevékenységében tükröződött a 
kommunisták hatása, amelyek a csapatoknál, a laktanyákban működtek. Az 
alakulatok katonáinak politikai fejlődése meghatározta a Központi Katona
tanács megalakulását is. Nem kétséges, 1919. márciusára már sikerült elérni 
azt, hogy a hadsereg feletti tényleges hatalom a katonatanácsok kezében 
összpontosult. Az a tény, hogy a Központi Katonatanács a proletárdiktatúra 
megvalósulása melletti kiállásával 1919. március 21-én döntően befolyásolta 
a Szociáldemokrata Párt vezetőinek elhatározását, természetes következménye 
volt a folyamatnak, melynek során a katonák többsége magáévá tette a kom
munista párt programját. 

A katonák felvilágosítására, a szocialista forradalom eszméjének megnye
résére irányuló erőfeszítésekkel egyidőben folytatódott a munkás vörös gárdák 
szervezése is. 1919. márciusára már Budapesten és vidéken is erős, fegyveres 
munkásosztagok alakultak. 

Az a hatalmas túlerő, amellyel a szocialista társadalmi rend megteremté
sét akaró katonai alakulatok, munkás vörös gárdák a régi rendet egyre bizony
talanabbul védelmező fegyveres erők felett rendelkeztek, március 21-én már 
eleve kilátástalanná tette a szocialista forradalom győzelmének erőszakkal 
történő megakadályozását. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásától a Tanácsköztársaság 
kikiáltásáig még négy hónap sem telt el. Az elért eredmény a legnyilván
valóbb bizonyítéka annak, hogy a magyar kommunisták elsajátították és he
lyesen alkalmazták a bolsevikok Nagy Októberi Szocialista Forradalmat győ
zelemre vivő küzdelmének tanulságait. 

* 

1917. novembere előtt a marxista elmélet a proletárdiktatúra fegyveres vé
delmének kérdéseivel még általánosságban is alig foglalkozott. Az oroszországi 
munkásosztálynak töretlen úton haladva, a saját tapasztalatain okulva kel-

2 uo. 
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lett a belső ellenforradalmárok és intervenciósok elleni fegyveres harc leg
eredményesebb eszközeit és módszereit meglelni. 

Az oroszországi szovjethatalom megszületését követően létrejött szocialista 
államok már — mint egyéb területeken is — támaszkodhattak az első pro
letárdiktatúra katonai tapasztalataira. A szovjet-oroszországi példa kiemelkedő 
szerepet játszott a Magyar Tanácsköztársaság hadseregének megszervezésében, 
működésében is, és jelentékeny mértékben járult hozzá a magyar Vörös Had
sereg sikereihez. 

A Magyar Tanácsköztársaság vezetői a Vörös Hadsereg létrehozásánál alap
jában a szovjet példa szem előtt tartásával jártak el. 

A Forradalmi Kormányzótanács március 24-én elfogadott, a Vörös Had
sereg felállítására vonatkozó rendeletét tanulmányozva lehetetlen nem észre
venni, hogy első részében, bizonyos változtatásokkal, magába olvasztva tar
talmazza a Népbiztosok Tanácsa által 1918. január 28-án kiadott, a Munkás-
Paraszt Vörös Hadsereg létrehozásáról szóló dekrétumot. A magyar dokumen
tum első 5 pontjának szerkezete, tematikája, állásfoglalásai alapjában egybe
esnek a nyilvánvalóan mintául szolgáló szovjet határozattal. 

A két hadsereg jellegét és feladatait egyértelműen határozták meg az ál
lam szocialista társadalmi rendjéből és internacionalista elkötelezettségéből 
fakadó tényezők. 

A szovjet dekrétum bevezetőjében így határozta meg a Munkás-Paraszt Vö
rös Hadsereg rendeltetését: ,.A régi hadsereg a burzsoázia kezében a dolgozók 
elnyomásának az eszköze volt. Annak következtében, hogy a hatalom a dol
gozó és kizsákmányolt osztályok birtokába került, szükségessé vált egy új 
hadsereg létrehozása, amely a jelenben a szovjethatalom védőbástyája, a leg
közelebbi jövőben pedig alapját képezi a nép általános felfegyverzésének... és 
támaszul szolgál majd a közelgő európai szocialista forradalmaknak."3 

Lényegében azonos tartalommal fogalmazta meg a magyar Vörös Hadsereg 
jellegét és funkcióit a Forradalmi Katonatanács rendelete is: ,,A Vörös Had
sereg a proletárság osztályhadserege. Minden katonájának egyenlő köteles
sége a forradalmi proletárság érdekeinek védelme minden külső és belső el
lenség ellen, harc a világproletárság felszabadításáért."4 

A hadsereg összetételét illetően a szovjet dokumentumban ezek foglaltat
nak: „A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereget a dolgozó osztályok legöntudato-
sabb és legszervezettebb elemei alkotják."5 

A magyar rendelet szintén hangsúlyozza, hogy a hadsereget a legöntudato-
sabb, szervezett elemekből kell létrehozni, azonban azt a kört, amelyből a ka
tonákat toborozni kívánja, a proletariátusra szűkíti. Természetesen a Munkás-
Paraszt Vörös Hadsereg is proletár osztályhadsereg volt, azonban a szovjet
oroszországi törekvések már kezdettől fogva a „dolgozó osztályok" élenjáró tag
jainak csatasorba állítására irányultak. Itt lényegesen többről volt szó, mint a 
megfogalmazás különbségéről. Mint a továbbiakban látni fogjuk, a magyar ren
delet magán viselte annak bélyegét, hogy a Hadügyi Népbiztosságban és a Forra
dalmi Kormányzótanácsban március 21. után az az álláspont kerekedett felül, 
amely szerint a Vörös Hadsereg létrehozását a polgári demokratikus köztár
saságban, Böhm Vilmos hadügyminisztersége idején megkezdett szervezeti ala-

3 A Szovjetunió története. 1917—1926. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1961. (A továbbiak
ban: A SZU története) 296. o. 

4 A Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1959. (A továbbiakban 
— A Magyar Vörös Hadsereg 1919) 82. o. 

5 A SZU története. 296. O. 
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pókon kell folytatni. Ezért mondotta ki a Forradalmi Kormányzótanács ren
delete: „A Vörös Hadsereg elsősorban a szervezett munkásságból toborzott és 
a jelenleg fegyverben álló proletárkatonákból áll."6 

Mindkét alaprendelet szerint önkéntes volt a hadseregbe való belépés, sőt 
a felvételt egyaránt forradalmi szervek ajánlásához kötötték: „A Vörös Had
seregbe való belépéshez ajánlás szükséges: a csapatbizottságoktól, vagy a szov
jethatalom platformján álló demokratikus társadalmi szervezetektől, párt- és 
szakszervezetektől, vagy legalábbis ezen szervezetek tagjától" — hangoztatja 
a szovjet dekrétum.7 A magyar rendelet erről a következőképpen intézkedik: 
„A hadseregbe való belépésre jogosít a csapattestek bizalmi testületének, vagy 
a Magyarországi Szocialista Pártnak, vagy a szakszervezeteknek, vagy pedig 
a munkás- és földművesszegények tanácsának ajánlata."8 

Mindkét rendelet foglalkozott a katonák ellátásának, zsoldjának, a rászo
ruló családtagjaikról való állami gondoskodásnak kérdéseivel. 

A szovjet példa alapján, ahhoz hasonlóan határozta meg a magyar rende
let a Vörös Hadsereg irányításának fórumait, amikor legfelsőbb irányító 
szervként a Forradalmi Kormányzótanácsot (Szovjet-Oroszországban a Nép
biztosok Tanácsát), közvetlen vezetőként pedig a Hadügyi Népbiztosságot 
(Szovjet-Oroszországban a Hadügyi Népbiztosság mellett létrehozott külön
leges Összorosz Kollégiumot) jelölte meg. 

A szovjet dekrétumra való ilyen mértékű támaszkodás kétségtelenül a ta
pasztalatok átvételének igényét jelezte. Rá kell azonban arra mutatnunk, 
hogy az a több mint egy esztendő, amely a két határozat elfogadása között 
eltelt, a szovjet-oroszországi hadseregszervező munkában lényeges változásokat 
eredményezett. 

A fejlődés egyik leglényegesebb vonása az volt, hogy Szovjet-Oroszország
ban az önkéntesség elvéről már 1918. júliusában áttértek a kiegészítésnek a 
hadkötelezettségen alapuló rendszerére. A szovjethatalom ellen kibontakozott el
lenforradalmi támadás körülményei között hamarosan nyilvánvalóvá vált 
ugyanis, hogy csupán az önkéntes jelentkezőkből nem lehet biztosítani a 
szovjethatalom védelmét minden helyzetben megfelelően ellátni képes tömeg
hadsereg felállítását. 

Hasonlóan fontos változás ment végbe 1918 tavaszán a Munkás-Paraszt 
Vörös Hadsereg parancsnoki posztjai betöltésének gyakorlatában is. Míg kez
detben a parancsnoki állományt az alegységeknél, csapatoknál és egységeknél 
a vöröskatonák maguk választották, áprilistól, az összoroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság határozatának megfelelően, a parancsnoki helyeket ki
nevezés útján töltötték be. 

Ezek az intézkedések nagy mértékben segítették az Oroszországi Vörös Had
sereg számbeli erősödését, szervezettségének, fegyelmének megszilárdulását. 

A Munkás-Paraszt Vörös Hadseregben végbement fejlődést azonban a ma
gyar Vörös Hadsereg megalakításáról szóló rendelet nem tükrözte eléggé. 
Pedig a Szovjet-Oroszországban végrehajtott szervezeti jellegű változásokat a 
magyar Hadügyi Népbiztosság és a Forradalmi Kormányzótanács több tagja 
(elsősorban az Oroszországból hazatért kommunisták) jól ismerte. 

Ismeretes, hogy a Pogány József és Szamuely Tibor között 1919. áprilisának 
elején felszínre került éles összeütközés okai is elsősorban a szervezési kon
cepciók különbözőségéből fakadtak. Szamuely az önkéntesség alapján nem lát-

6 A Magyar Vörös Hadsereg 1919. 82. o. 
7 A SZU története. 297. o. 
8 A magyar Vörös Hadsereg 1919. 82. o. 
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ta biztosíthatónak a hadseregszervezés olyan tempóját, amelyet a helyzet sú
lyossága véleménye szerint megkívánt. A toborzás rendszerének bevezetéséről 
{pontosabban: fenntartásáról) emlékirataiban elítélőleg nyilatkozott a szerve
zéssel foglalkozó egykori hadügyi népbiztos, Szántó Béla is.9 

Az önkéntességen alapuló hadkiegészítési rendszer Magyarországon is elég
telennek bizonyult abban a pillanatban, amikor az imperialista intervenció 
megkezdődött. 

Az önkéntességi elvről a hadkötelezettségre való áttérés első lépése tulaj
donképpen már 3 nappal az imperialista támadás kezdete után megtörtént: 
április 19-én a budapesti Forradalmi Munkás- és Katonatanács határozatot 
hozott arról, hogy „úgy a Kormányzótanács és a Munkástanács fele, mint az 
összmunkásság fele kimegy a frontra".10 

Erre a határozatra támaszkodva születtek meg az olyan döntések, mint pél
dául a csepeli bizalmi testületé, amely április 21-én kimondta: ,,a csepeli gyár 
mindazon osztályaiban, ahol nem hadianyagot, hanem más cikkeket gyárta
nak: a munkát beszünteti, a muníciót gyártó üzemekben pedig csak a föltét
len szükséges munkaerőt foglalkoztatja, s az így munkából fölszabaduló összes 
elvtársaink kötelesek belépni a Vörös Hadseregbe".11 (Az én kiemelésem — 
L. E.) 

A hadkötelezettség bevezetése felé irányuló újabb jelentős lépés történt 
május másodikán, amikor a Forradalmi Kormányzótanács a Budapesti Mun
kás- és Katonatanács állásfoglalásának megfelelően így döntött: „A proletár
forradalom megmentésére elrendeljük a proletárság általános mozgósítását. 
Minden katonailag kiképzett proletár haladéktalanul tartozik frontszolgálatra 
bevonulni."12 

Május másodikával tehát — egyelőre a munkásosztály tagjaira terjedően — 
Tanácsmagyarországon is a hadkötelezettség lépett érvénybe. Mindez nem je
lenti azt, hogy a hadsereg sorainak feltöltésénél a kényszer elsődlegessé, meg
határozóvá vált volna. Május 3-a és a következő napok eseményei éppen azt 
bizonyították, hogy a budapesti és vidéki munkások tízezrei a szocialista ha
zaszeretettől vezettetve, a proletárdiktatúra védelmét önakaratukból is vál
lalva, lelkesen sorakoztak a Vörös Hadsereg zászlói alá. 

A dolgozók általános védkötelezettségéről szóló rendeletet a Forradalmi 
Kormányzótanács június 5-én adta ki. Két és fél hónap elteltével tehát e te
rületen is a, Szovjet-Oroszországban kialakult gyakorlat nyert elfogadást. 

Hasonló módon, meghatározott — bár rövidebb — időnek kellett eltelni 
ahhoz, hogy a magyar Vörös Hadsereg a parancsnoki helyek betöltésére 
vonatkozóan is (a saját kudarcokból okulva) a Szovjet-Oroszországban már 
helyesen megoldott módszert alkalmazza. 

Tény az, hogy Tanácsmagyarországon már kezdettől fogva a parancsnokok
nak csak egy — alsóbb — rétegét választották. Századparancsnoktól felfelé a 
parancsnokokat a hadügyi népbiztos nevezte ki. A raj- és szakaszparancsno
kokat azonban a katonák választották. 

Április 16-át követően a keleti arcvonalon a védelmi harcok sikertelensé
gének egyik okozója a fegyelem elégtelensége volt. Ez pedig nem kis mér
tékben a választott parancsnokok erélytelenségéből, tekintélyének hiányából 

9 Lásd: Hadtörténelmi Közlemények. 1959. 7. szám 39—40. o. 
10 A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. (A továbbiakban — 

MMTVD). 6/a. k. Budapest, 1959. 260. o. 
11 Uo. 286. o. 
12 Népszava, 1919. május 3. 
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származott: „sokszor nem katonai alakulatokról és formákról, hanem egy ma
gától mozgó tömegről lehet (beszélni), ahol mindenki parancsnok"13 — írta 
április 22-én a Hadügyi Népbiztossághoz küldött táviratában a helyzetet jel
lemezve a 6. ho. parancsnoksága. 

Az ilyen tapasztalatokat foglalta össze és általánosította Szamuely a Bu
dapesti Munkás- és Katonatanács április 25-i ülésén, annak a véleményének 
adva kifejezést, hogy „A csapatok nem a felszerelés hiánya, hanem elsősor
ban a fegyelem és a vezetők hiánya miatt voltak kénytelenek visszavonulni".14 

A parancsnokok erélytelenségét, nevelésük gyengeségét bíráló megjegyzé
seket igazságtalan lenne csak a raj- és szakaszparancsnokokra vonatkoztatni. 
A magasabb beosztású személyek között is sokan voltak olyanok, akik nem 
tudtak akaratuknak érvényt szerezni az áprilisi napokban. Bizonyos azonban, 
hogy általánosságban a szakaszparancsnoki szint mutatkozott a leggyengébb
nek. 

Ezért a Hadügyi Népbiztosság április 27-én elrendelte, hogy azoknál az ala
kulatoknál, ahol ez szükségesnek mutatkozik, a szakaszparancsnokok válasz
tásának rendszerét meg kell szüntetni és az ezredparancsnoknak kell őket az 
arra alkalmas személyek közül kijelölni. 

Bár a fentiekben azt láthattuk, hogy egyes lényeges területeken csak a ku
darcok hatására, bizonyos késéssel történt meg az oroszországi Vörös Had
sereg tevékenysége során kialakult, ott is drágán szerzett tapasztalatok át
vétele, a magyar Vörös Hadsereget mégis elsősorban az idősebb testvér el
veivel és gyakorlatával megegyező, mintsem az attól különböző vonások jel
lemezték. 

Mint Szovjet-Oroszországban, a hadsereg vezetését a legfontosabb parancs
noki pozíciókban Tanácsmagyarországon is a munkásmozgalom ismert harco
sai tartották kezükben. A hadügyi népbiztosok, a hadsereg- és hadtestparancs
nokok kivétel nélkül közülük kerültek ki. A dandár-, ezred- és zászlóaljpa
rancsnokok, még inkább a különböző különítmények parancsnokai között is 
igen sok volt a munkásmozgalomban már régóta részt vevő személy. 

A hatalomra jutott munkásosztály a kezdeti időkben általában kevés olyan, 
parancsnoklásra alkalmas, a forradalom ügye iránt elkötelezett káderrel ren
delkezik, akinek számottevő katonai képzettsége van. Ezért nagy a jelentő
sége azoknak a tanfolyamoknak, iskoláknak, ahol a munkások, parasztok, s a 
nép ügyéért harcolni kész értelmiségiek hozzájuthatnak a magasabb szintű 
katonai ismeretekhez. 

A szovjet Vörös Hadsereg már 1918. márciusában 13 katonai oktatási intéz
ménnyel (tanfolyammal) rendelkezett.15 1919. áprilisában Magyarországon is 
megkezdték a proletár-parancsnokképző tanfolyam szervezését, sőt Landler 
Jenő ünnepélyesen meg is nyitotta azt. Az intervenció megindulása következ
tében azonban — mivel a tanfolyamra számításba vett személyekre is égető 
szükség volt — a képzés lekerült a napirendről. 

1918—19-ben Szovjet-Oroszországban nem kis vitákat váltott ki a régi cári 
hadsereg katonai szakembereinek a Vörös Hadseregben parancsnoki beosztások
ba való beállítása. Lenin — az e területeken megnyilvánuló ellenzékiséget le
küzdve — bebizonyította, hogy a régi rendszer szakemberei ismereteinek, tu
dásának felhasználása a hadügy területén éppúgy nélkülözhetetlen, mint a 

13 A Magyar Vörös Hadsereg 1919. 177. o. 
14 MMTVD 6/a. k. 312. O. 
15 N. I. Satagin: Organizacija 1 sztroityelsztvo Szovjetszkoj Armi i v 1918—1920. gg. Vojennoje 

Izdatyelsztvo, Moszkva, 1954. 220. o. 
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társadalmi élet egyéb szféráiban. A lenini álláspont helyességének csattanós 
bizonyítéka, hogy 1920. augusztus 15. körül a Munkás-Paraszt Vörös Had
seregbe behívott volt cári tisztek száma 48 409, a tiszthelyetteseké 214 717 
volt.16 

A Vörös Hadseregben szolgáló egykori cári tisztek nagy része becsülettel 
megállta a helyét és rászolgált a vele szemben megnyilvánuló bizalomra. 
Nem egy volt tábornok és hivatásos tiszt a polgárháború éveiben kiemelkedő 
fontosságú feladatokat látott el. Ilyen volt például J. J. Vacetisz, Sz. Sz. Ka-
menyev, M. N. Tuhacsevszkij, B. M. Saposnyikov, M. D. Boncs-Brujevics és 
mások. Nem kevesen a Nagy Honvédő Háborúban is jelentős beosztásokat töl
töttek be. 

A régi rendszer hivatásos tisztjeinek a magyar Vörös Hadseregbe történő 
bevonása körül megközelítően sem alakultak ki olyan viták, mint annak ide
jén Szovjet-Oroszországban. Ez több tényezővel is magyarázható. 

Magyarországon a k. u. k. idők magas beosztású katonai vezetőit : az egész 
tábornoki kart, néhány kivétellel az ezredeseket, š a kompromittált, reakciós, 
népellenes tisztek jelentős részét még a polgári demokratikus időszakban el
távolították, illetőleg azok kiváltak a hadseregből. 

A volt szociáldemokrata vezetők többsége már eleve szükségesnek tartotta 
a régi tisztekkel való együttműködést. A kommunisták pedig jól ismerték 
Lenin e témára vonatkozó útmutatásait és ennek megfelelően foglaltak állást. 

A helyzet sajátos módon alakult, mert a volt hivatásos tisztek egy nagy ré
szére vonatkozóan már március 27-én megszűnt a szolgálat önkéntessége. 
A Hadügyi Népbiztosság ugyanis akként rendelkezett, hogy az arcvonalakon 
szolgálatot teljesítő tiszteket, ha kell, imperatíve kell beosztásukban megerő
síteni.17 Április 23-án pedig elrendelték — a nyugdíjasok és a rokkantak ki
vételével — valamennyi volt hivatásos tiszt és tiszthelyettes bevonulását.18 

Megállapíthatjuk, hogy a szovjet tapasztalatok felhasználásának helyessége 
a „katonai specialistáknak" a magyar Vörös Hadseregben történő alkalma
zása során szintén igazolást nyert. A volt tisztek és altisztek nélkül semmi
képpen sem lehetett volna a hadseregszervezésben és a hadműveletekben 
azokat az eredményeket elérni, amelyek oly emlékezetessé tették 1919. májusá
nak és júniusának csodálatos napjait. 

A Vörös Hadseregbe való behívásnak a volt tisztek túlnyomó többsége ele
get tett. Ha választ akarunk adni arra a kérdésre, hogy az Osztrák—Magyar 
Monarchia tisztiiskoláin forradalminak egyáltalán nem nevezhető szellemben 
nevelt, kevés kivétellel az úri osztályokból származó volt hivatásos tisztek 
miért engedelmeskedtek a proletárdiktatúra behívó parancsának, az egyik fő 
okot abban kell megjelölnünk, hogy a katonáskodáson kívül máshoz nem igen 
értvén, egzisztenciális érdekeik késztették őket erre. A Vörös Hadseregben 
való szolgálat vállalását megkönnyítette, elfogadhatóbbá tette számukra egy
részt az a tény, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltását a magyar nép — ezen 
belül az alkotó értelmiség — többsége nagy lelkesedéssel fogadta, másrészt 
annak tudata, hogy a proletárdiktatúra fegyveres erői a nemzeti szabadságot 
védelmezik a hódító törekvésekkel szemben. 

A Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő volt hivatásos tisztek hangula
tában az északi hadjáratot követően kezdődött a negatív változás, több té-

16 A. B. Kadisev: Isztorija szovjetszkovo voennovo iszkusszva 1917—1940. Izdatyelsztvo BPA. 
Moszkva 1949. 28. o. 

17 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Budapest. A Magyar Tanácsköztársaság iratai. Hünb. 7392/eln. 
6. intézkedés. 

18 HL. Budapest. A magyar Tanácsköztársaság iratai. Hünb. 8335/eln. 31. sz., intézkedés. 
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nyező hatására. A visszavonulás elrendelése még a Stromfeldhez hasonló, a 
munkásosztályhoz közeledni kész tiszteket is elkedvetlenítette, a további szol
gálat szükségességébe vetett hitét megingatta. (Ne feledjük, hogy ebben az 
időben már a munkásmozgalom számos régi vezetője, a szakszervezeti moz
galom jelentős személyiségei is a proletárdiktatúra feladása, az antant előtt 
való behódolás irányában tettek lépéseket.) Míg a Tanácsköztársaság kikiál
tása után a munkásosztálynak és vezetőinek egységes harci elszántsága min
denkire magával ragadó hatást gyakorolt, annál inkább negatív következmé
nyekkel járt a proletárdiktatúra vezetésében a jobboldal aknamunkája követ
keztében kialakult egyenetlenség. 

Döntően befolyásolta a magyar Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő tisz
tek magatartását az antant támogatását élvező szegedi ellenforradalmi kor
mány megalakulása. Mivel ebben az időben a Tanácsköztársaság tartós fenn
maradásában már nem bíztak a tisztek, először lélekben, majd sokan Szegedre 
szökve, vagy titkos kapcsolatok útján, szervezetileg is ahhoz a kormányhoz 
kapcsolódtak, amelyben a hozzájuk közel álló régi rendszer folytatásának ígé
retét, egykori társadalmi pozíciójuk és egzisztenciájuk viszaszerzésének biz
tosítékát látták. 

A tény azonban, hogy a „katonai specialisták" hangulata és magatartása 
a kezdeti időkhöz képest megváltozott, nem teszi kérdésessé alkalmazásuk he
lyességét. Túlnyomó részük csaknem az utolsó napokig helyén maradt és el
látta feladatát. A nyílt árulást, vagy a dezertálást a vöröskatonák és a poli
tikai megbízottak ellenőrzése általában lehetetlenné tette. 

„Egyáltalán nincs okunk arra, hogy kidobáljuk a számunkra hasznos szak
embereket. De bizonyos keretek közé kell őket állítani, amelyek lehetővé te
szik a proletariátus számára, hogy ellenőrizze őket. Meg kell bízni őket mun
kával egyszersmind azonban éberen kell figyelni őket, politikai megbízottakat 
kell föléjük állítani és még kell hiúsítani ellenforradalmi cselszövéseiket"19 — 
mondotta Lenin. (Az én kiemelésem — L. E.) 

Katonai politikai megbízottakat a bolsevik párt Központi Bizottságának ha
tározata alapján már az októberi forradalom előkészítésének időszakában 
küldtek a legfontosabb csapatokhoz. A továbbiakban először a hadsereg ve
zető szerveiben kezdték meg működésüket a komisszárok, majd a Népbiztosok 
Tanácsának 1918. április 8-i dekrétumával a politikai megbízotti intézményt 
kiterjesztették a csapatokra és egységekre is. 

A komisszárok elsődleges feladata a parancsnokok ellenőrzése, az ellen
forradalmi törekvések megakadályozása volt. Emellett hamarosan növekvő 
hatékonysággal látták el a csapatoknál folyó politikai nevelés, a sokirányú 
szervezőmunka feladatait is. 

A Szovjet-Oroszországban kiválóan bevált katonai politikai biztosok intéz
ményének Magyarországon történő bevezetésére már a Vörös Hadsereg meg
alakításáról szóló rendelet megjelenésének másnapján rendelkezés történt. 

Eszerint a Hadügyi Népbiztosság minden hadosztály- és ezredparancsnokság
hoz (később a zászlóaljakhoz is) politikai megbízottat nevezett ki. 

Feladataikat a rendelkezés a szovjet-oroszországi komisszárok hatáskörével 
lényegében egyezően, a régi katonai szakemberek ellenőrzésében, valamint a 
politikai nevelő és felvilágosító munka irányításában jelölte meg: 

„Az egyes katonai egységekhez kinevezett, illetve beosztott politikai meg
bízottak képviselői a proletárdiktatúrának és a részekkel szemben az egész 
proletariátus forradalmi akaratának. 

19 Lenin Művei. Szikra, 1953. 29. k. 7. o. 
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Mint a felszabadulásért küzdő proletariátus reprezentánsai ellenőrzik és fi
gyelemmel kísérik elsősorban a proletárhadsereg nem proletárelemekből álló 
parancsnokait, alkalmazottait (a régi hadsereg tisztjeit), azoknak tevékenysé
gét, sőt katonai intézkedéseit is. 

Gondoskodnak — agitátor kollégium szervezés útján — arról, hogy a for
radalmi szellem, a proletárharcosoktól megkívánható forradalmi fegyelem a 
hadseregben fenntartassék."20 

Az utasítás szelleme, hangja, a politikai megbízottaknak a különböző hely
zetekben való eljárására vonatkozó előírásai kétséget kizáróan arra utalnak, 
hogy megfogalmazásában elsődlegesen működtek közre a Szovjet-Oroszország
ból hazatért internacionalisták: Szamuely, aki ekkor hadügyi népbiztoshelyet
tes volt, és feltehetően a proletárdiktatúra első napjaiban a Hadügyi Nép
biztosság Szervezési Osztályán működő Münnich Ferenc. 

Szovjet-Oroszországban a komisszárok a politikai munkában jártas, tapasz
talt forradalmárok közül kerültek ki. Közöttük olyan kiemelkedő munkás
mozgalmi személyiségek tevékenykedtek, mint Vorosilov, Kirov, Kujbisev, 
Ordzsonikidze, Mikoján, Svernyik, Sztálin és mások. 

Magyarországon a katonai politikai megbízottak között jóval kevesebb volt 
a munkásmozgalomban vezető szerepet betöltött személy. Igaz ugyan, hogy a 
budapesti központi Munkástanács április 19-i határozatát követően több nép
biztos — köztük Landler, Pogány, Lukács, Hevesi, Rákosi — kiment a frontra 
és lényegében katonai politikai biztosként tevékenykedett, az arcvonal meg
szilárdulása után azonban többségük visszatért a fővárosba. 

A magyar Vörös Hadsereg komisszárjai között Münnich volt a legtöbb po
litikai és katonai tapasztalattal rendelkező személy. Nem véletlen, hogy a Vö
rös Hadsereg Politikai Osztályának megszervezése után őt bízták meg annak 
vezetésével. A hadosztály- és dandár-politikai megbízottak között még volt 
több, az oroszországi internacionalisták soraiban, illetve a hazai mozgalomban 
tapasztalatokat szerzett kommunista, mint Karikás Frigyes, Gábor Mózes, 
vagy Szántó Rezső, de az ezredeknél már sok fiatal, kevés tapasztalattal ren
delkező ember nyert beosztást. 

A magyar politikai megbízottak munkájának eredményességét nagy mérték
ben hátráltatta az egységes vezetés hiánya, a Forradalmi Kormányzótanács és 
a Hadügyi Népbiztosság egyes vezetőinél jelentkező káros politikai törekvé
sek hatása. 

Böhm Vilmos, hadseregparancsnokként, számos rendelkezésével korlátozni 
igyekezett a magyar komisszárok hatáskörét, s egyenesen megtiltotta szá
mukra, hogy a hadműveleti, illetőleg harcászati kérdésekbe beleszóljanak. Bár 
ezt az intézkedést nem mindenütt vették figyelembe — különösen ott nem, 
ahol felkészült és talpraesett ember volt a politikai biztos — nem maradt ha
tás nélkül. 

Minden gátló tényező ellenére a politikai biztosi intézmény Tanácsmagyar
országon is bevált és hozzájárult a sikerekhez. 

, , . . . a Vörös Hadsereg komoly katonai tényező volt és amíg a nemzetközi 
helyzet és a belső körülmények kedvezőtlenre nem fordultak, sikerrel har
colt. Ez a kommunista politikai biztosoknak és más munkás-paraszt szárma
zású politikai biztosok tevékenységének volt köszönhető" — írta Münnich Fe
renc a „Néphadsereg" című újság részére adott nyilatkozatában.21 

20 A Magyar Vörös Hadse reg 1919. 88. o. 
21 Néphadsereg 1959. március 19. 
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A két szocialista hadsereg társadalmi és eszmei alapjainak azonosságából 
következően, de a szovjet-oroszországi tapasztalatok tudatos alkalmazásának 
eredményeként más lényeges vonásokban is a példaképhez és szövetségeshez 
hasonló volt a magyar Vörös Hadsereg. 

Ilyen volt az internacionalistákból szervezett alakulatok részvétele a ma
gyar Tanácsköztársaság védelmében. Mivel a proletárdiktatúra számos veze
tője maga is aktív résztvevője volt a nemzetköziek oroszországi küzdelmei
nek, természetes volt, hogy a magyar Vörös Hadsereg szervezése során is fon
tosnak tartották az itt tartózkodó külföldieknek a vörös zászló alá történő 
mozgósítását. Már március végén megkezdődött a nemzetköziek zászlóaljainak 
megalakulása. Egymás után szerveződtek meg az orosz, délszláv, olasz, szlovák, 
bolgár, román katonákból a zászlóaljak. Április elején, Leo Rothziegel kom
munista nyomdász vezetésével, egy egész ezredre való osztrák fiatal jött Ma
gyarországra, hogy felajánlja életét és vérét a magyar forradalom védelmére. 

A Tanácsköztársaság első, a szocializmus ügye iránt elkötelezett zászlóaljai 
az internacionalistákból alakultak. Erről tanúskodnak Szamuely Tibornak a 
Kormányzótanács április 2-án megtartott ülésén elhangzott szavai: 

„Budapesten a nemzetközi ezreden kívül egyetlenegy egységünk sincs, 
amellyel rendelkeznénk, amely fel volna szerelve."22 

A Vörös Hadsereg keretében három nemzetközi ezred alakult, de nem ma
gyar nemzetiségű katonák nagy számban küzdöttek más alakulatokban is. 
A szocialista forradalom magyarországi frontján az internacionalisták százai 
ontották vérüket, haltak hősi halált a magyar munkásokkal és parasztokkal 
vállvetve folytatott küzdelemben. 

A szovjet-oroszországi tapasztalatok hatása bizonyos mértékig kimutatható 
a magyar Vörös Hadsereg harceljárásában, hadműveleti és harcászati gyakor
latában is. 

A hadműveletek megtervezésének a sablonoktól eltérő, bátor nagyvonalú
sága, a katonatömegek forradalmi lelkesedésére való tudatos támaszkodás, az 
erőkkel, tartalékokkal való merész manőverezés — éppúgy, mint az interven
ciót folytató államok és hadseregek ellentéteinek, együttműködésük gyengéi
nek kihasználása (hogy a legfontosabbakat említsük) — az oroszországi Vörös 
Hadsereghez hasonlóan megtalálható volt a Tanácsköztársaság fegyveres erejé
ben is. 

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezek a hasonló vonások 
általában nem is annyira a testvérhadseregnél bevált módszerek követésére 
irányuló törekvésekből, mint inkább a két hadsereg forradalmi jellegének 
identitásából s a háború olyan sajátos körülményeinek egyezéséből adódtak, 
amilyen például az összefüggő védelmi vonalak hiánya volt. 

Ez utóbbi tényezővel magyarázható többek között az, hogy mint Szovjet-
Oroszországban, nálunk is igen eredményesen és széleskörűen nyertek alkal
mazást a páncélvonatok. Ugyanakkor, a rögtönzött — páncéllapok felszerelé
sével és homokzsákok elhelyezésével, tehervonatokból átalakított — páncél
vonatok alkalmazásában már minden valószínűség szerint a polgárháborúból 
származó emlékek játszottak közre. 

A lényeget elsődlegesen érintő tartalmi jellegű tapasztalatok mellett a ma
gyar Vörös Hadsereg átvett jó néhány, inkább a formai kategóriába tartozó 
(bár gyakran igen fontos összefüggéseket érintő) megoldást is. 

22 Idézi: Böhm Vilmos, Két forradalom tüzében. Népszava, 1946. 228. o. 
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így a szovjet-oroszországi Munkás-Paraszt Vörös Hadsereghez hasonlóan — 
bár nyilvánvalóan a munkásmozgalom régi. a címekkel és rangokkal szemben 
kezdettől fogva megnyilvánuló elutasító álláspontjának természetes folyomá
nyaként — a magyar Vörös Hadseregben is eltörölték a rendfokozatokat. Az 
egyenruhákról a csillagokkal együtt eltűntek a kitüntetések is. 

Mindkét hadseregben hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy szüksé
ges a parancsnokoknak és a politikai megbízottaknak megkülönböztető jel
zésekkel való ellátása. Az oroszországi Vörös Hadseregben 1919. januárjában 
vezették be a parancsnoki beosztások jelzését. Magyarországon a hadsereg 
májusi újjászervezése velejárójaként, május 16-án rendelték el a harcoló csa
potoknál szolgálatot teljesítő parancsnoki beosztású személyek egyenruhájá
nak jelzésekkel történő felszerelését a zubbony, köpeny jobb ujján, illetőleg 
a sapkán viselendő vörös színű csíkok formájában. 

Egy héttel később elrendelték a katonai politikai biztosok megkülönbözte
tését is, egyrészt a komisszári feladatukra, másrészt a beosztásukra utaló jel
zésekkel. 

A szovjethatalom első kitüntetését, a Vörös Zászló rendet csak 1918. szep
temberében rendszeresítették. Kezdetben a Magyar Tanácsköztársaságnak sem 
volt állami kitüntetése. Mégis eléggé hamar szükségesnek látszott a kiemel
kedő teljesítményt elért parancsnokok munkája elismerésének valamilyen tár
gyi formában történő kifejezése. A Forradalmi Kormányzótanács Stromfeldet 
például, a Vörös Hadsereg újjászervezésében, az Északi Hadjárat sikeres elő
készítésében és levezetésében szerzett érdemeiért, aranyórával ajándékozta 
meg. Június 20-án már Magyarországon is megszületett a döntés, sőt a ren
delet is kiadásra került a hadi kitüntetések rendszeresítéséről.23 Elkészítésükre 
és adományozásukra azonban már nem volt idő. 

* 

A szovjet-oroszországi tapasztalatoknak a Magyar Tanácsköztársaság védel
mében történő felhasználása természetesen a kérdések jóval szélesebb körét 
érinti, mint amennyit e tanulmány keretében módunk és szándékunk volt tár
gyalni. Arra törekedve, hogy vizsgálódásunkat az elsődlegesen katonai terü
letre korlátozzuk, jelen esetben nem kívántunk olyan, a hadsereg életét és te
vékenységét meghatározó módon befolyásoló kérdésekkel foglalkozni, amelyek 
a Tanácsköztársaság politikai stratégiájának fundamentális elemeként a pro
letárdiktatúra sorsára egyéb tekintetben is döntő módon kihatottak. Ilyen 
például a földkérdésnek lényeges honvédelmi, katonai vonatkozásokat is fel
vető megoldása; az Északi Hadjárat során kibontakozó, breszt-litovszki analó
giákat felvető vita a maga következményeivel stb. Ezekről azonban történeti 
irodalmunkban (többek között a jelen írás szerzőjének munkáiban) már bőven 
esett szó. 

Ügy véljük, ez a vázlatos áttekintés is bizonyító erejű képet ad arról, hogy 
a világtörténelem első és második szocialista államának hadseregét, egyebek 
között, az idősebb testvér tapasztalatainak alkalmazásán is alapuló genetikai 
kapcsolatok is összefűzték. E tapasztalatok meggyorsították a magyar Vörös 
Hadsereg létrehozását, elősegítették harckészségének megerősítését és jelen
tékenyen hozzájárultak azoknak az eredményeknek eléréséhez, amelyeket az 
utókor méltán sorol legnagyobb forradalmi, honvédő hagyományaink közé. 

23 Lásd: A Magyar Vörös Hadsereg 1919. 374—375. o. 
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Ервин Липтаи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
В ЗАЩИТЕ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Резюме 

До Великой Октябрьской социалистической революции марксистская теория рассматривала 
вопросы вооруженной защиты пролетарской диктатуры лишь в общих чертах. Поэтому опыт, 
связанный с созданием и действиями первой в мировой истории социалистической армии, 
имел и имеет выдающееся значение для всех социалистических стран. Пример Советской 
Росси играл решающую роль в организации и функционировании армии Венгерской Совет
ской Республики. 

В дезорганизации кайзеровской армии, а затем и буржуазно-демократической армии, 
в революционизировании солдат значительную роль сыграли венгерские Советы солдатских 
депутатов, организованные по примеру Советской Росси. 

После провозглашения Венгерской Советской Республики во время организации Красной 
Армии руководители пролетарской диктатуры Венгрии также шли по пути, указанному 
Красной Армией Советской России. 

Это прежде всего проявилось в классовом характере армии. Венгерская Красная Армия 
также была пролетарской классовой армией, которую считали не только защитницей Совет
ской Республики, но и участницей международного социалистического революционного 
движения. 

Пролетарский классовый характер армии обеспечивался за счет того, что руководство 
армией на наиболее важных командных постах находилось в руках известных борцов рабочего 
движения. Наряду с этим — по примеру Советской России — широко использовались также 
и военные специалисты. Воинские звания, знаки отличия, награды, как это было в начале 
и в Советской России, в Красной Армии Венгрии также были отменены. Обеспечению интере
сов рабочего класса служило также и создание системы военно-политических уполномочен
ных. 

Организация Венгерской Красной Армии — как это было в то время и в Красной Армии 
Советской России, — вначале проводилась на добровольческих началах, путем вербования. 
Однако обстановка настоятельно потребовала, чтобы и формировании венгерской пролетар
ской армии также перешли (посредством различных ступеней) к укомплектованию посред
ством мобилизации. 

Воздействие опыта Советской России в определенной мере может быть выявлено и в спо
собах ведения боевых действий, в практике оперативного и тактического искусства Венгерской 
Красной Армии. Однако необходимо указать на то, что такое сходство было вызвано также 
и аналогичностью революционного характера армий, совпадением таких черт войны, как 
например отсутствие сплошных линий фронта и т.д. 

Ervin Liptai 
VERWERTUNG DEN IN DER RUßLÄNDISCHEN REVOLUTION GEMACHTEN 

ERFAHRUNGEN BEI DER VERTEIDIGUNG DER UNGARISCHEN 
RÄTEREPUBLIK 

Resume 

Vor der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution hat die marxistische Theorie 
die Fragen der bewaffneten Verteidigung der Proletardikltatur nur ganz allgemein 
aufgeworfen. Darum hatten und haben die mit der Schaffung und der Tätigkeit 
der ersten sozialistischen Armee der Weltgeschichte verknüpften Erfahrungen für 
sämtliche sozialistische Staaten hervorragende Bedeutung. Das Beispiel Sowjet
rußlands spielte eine entscheidene Rolle bei der Organisierung und der Tätigkeit 
der Armee der Ungarischen Räterepublik. 

An der Desorganisierung der. k. u. k. und dann der bürgerlich demokratischen 
Armee, an der Revolutionierung der Soldaten hatten die nach rußländischem Muster 
organisierten Soldatenräte in Ungarn bedeutenden Anteil. 
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Nach der Ausrufung der Ungarischen Räterepublik befolgten bei der Organisie
rung der Roten Armee auch die Führer der ungarischen Proletardiktatur den von 
der Rußischen Roten Armee beschriittenen Weg. 

Dies offenbarte sich vor allem im Klassencharakter der Armee. Auch die Unga
rische Rote Armee war eine proletarische Klassenarmee, die nicht nur als Ver
teidiger der Räterepublik, sondern auch als Teilhaber der internationalen sozia
listischen revolutionären Bewegung betrachtet wurde. 

Der Sicherung des proletarischen Klassencharakters diente, daß die Führung der 
Armee auf den wichtigsten Posten bekannte Kämpfer der Arbeiterbewegung in 
ihren Händen hielten. Daneben wurden — dem rußländischen Beispiel folgend — 
auch die Miilitärspezialisiten weitgehend verwendet. Die Dienstgrade und Aus
zeichnungen wurden — wie dies anfangs auch in Rußland geschach — auch in 
der ungarischen Roten Armee abgeschafft. Den Interessen der Arbeiterklasse 
diente auch die Schaffung des Systems der militärpolitischen Beauftragten. 

Die Organisierung der Ungarischen Roten Armee erfolgte — wie seinerzeit auch 
die der Rußischen Roten Armee — anfangs auf freiwilliger Grundlage durch An
werbung. In der Notlage wurde auch bei der Organisierung der ungarischen Pro-
letararmee auf die Ergänzung durch Mobilisierung übergegangen. 

Die Wirkung der in Sowjetrußland gemachten Erfahrungen ist in gewissem 
Maße auch in der Kampfweise, in der strategischen und taktischen Kriegskunst 
der Ungarischen Roten Armee nachweisbar. Doch muß darauf hingewiesen werden, 
daß die Ähnlichkeiten auch durch die Identität des revolutionären Charakters der 
Armee, durch die Identität solcher Züge in der Kriegführung, wie z. B. der Mangel 
zusammenhängender Fronten usw. hervorgerufen wurden. 
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MUCS SÁNDOR 

A HADSEREGÉPlTÉS LENINI ELVEINEK ALKALMAZÁSA 
ÉS A SZOVJET HADSEREG TAPASZTALATAINAK FELHASZNÁLÁSA 

A MAGYAR NÉPHADSEREGBEN 

Tagadhata t lan az az óriási érdem, amely Lenint illeti a proletar iátus fegyve
res ereje szervezeti elveinek kidolgozásában és gyakorlat i megvalósításában. „Ö 
t á r ta fel az imperialista korszak háborúinak gazdasági alapját, s osztályozta a 
háborúk alapvető típusait és formáit; kidolgozta a proletárforradalom katonai 
programját , meghatározta a pár t politikáját a szocialista haza védelmének 
kérdéseiben, s i rányt szabott a szovjet fegyveres erők szervezésének. Lenin
nek meghatározó szerepe volt a szocialista had tudomány és a szovjet had
művészet alapvető tételeinek kidolgozásában. Ö e tudományok megalapítója" 
— hangzik a Lenin katonai tevékenységét bemuta tó monográfia megálla
pítása.1 Elismerve Marx és Engels e területen kifejtett elméleti tevékenysé
gének máig is érvényes megállapításait — a hadsereg jellegére, a proletar iátus 
viszonyának meghatározására e szervezethez stb — mégis Lenin volt az, aki 
egyrészt ezen elveket az imperializmus viszonyaira alkalmazva és továbbfej
lesztve már a konkrét tennivalókig is eljutott, sőt azt a proletar iátus párt jával 
meg is valósította. A feladat nem volt könnyű, mer t mint maga Lenin í r ta : ,,A 
Vörös Hadsereg építésének kérdése teljesen új kérdés volt, ezt a kérdést eddig: 
még elméletben sem vetet ték fel."2 

A burzsoá katonai elméletből és gyakorlatból levont következtetések, a prole
tárforradalom megvívásának katonai vonatkozásai, a szocializmusnak egy or
szágban lehetséges győzelméből adódó katonai feladatokkal kapcsolatos teen
dők, valamint a forradalmi erők gyakorlat i tapasztalatai kristályosították ki 
azokat az elveket, amelyek végső soron a proletar iátus fegyveres erejének meg
szervezésében, jellegének alakításában és gyakorlat i a lkalmazásában meghatá
rozókká váltak. 

Lenin katonai vonatkozású munká iban nagy hangsúlyt kap az az elv, hogy a 
proletariátus hadseregének nyíltan és szigorúan osztályhadseregnek kell lennie. 
A hangsúly a nyílt szón van, hiszen ez az egyik jellemvonás, amely a burzsoá 
és a proletárhadsereg közötti különbségben jelentkezik. A burzsoázia tagadja a 
hadsereg osztály jellegét, azt polit ikamentes szervezetként igyekszik feltüntetni. 
Lenin ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Hogy a hadsereget nem szabad bevonni 
a politikába — ez a burzsoázia és a cárizmus képmuta tó szolgáinak jelszava,. 

1 Grinyisin: Lenin katonai tevékenysége. Budapest, 1963. 9. o. 
2 Lenin: A háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. II. k. 512. o. 
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akik a gyakorlatban mindig bevonták a hadsereget a reakciós politikába.. ."3 

A Vörös Hadsereg létrehozását kimondó lenini dekrétumban a nyílt és szigorú 
osztály jell eg világosan kifejezésre jut, amikor így fogalmaz: „A hatalomnak a 
dolgozók és kizsákmányolt osztályok kezébe való átmenetével szükségessé vált 
egy olyan új hadsereg létrehozása, amely a szovjethatalom igazi támaszául szol
gál .. ."4 — majd a továbbiakban az elnevezésben is megerősödik ez az elv, 
mert kimondja, hogy a hadsereg neve „Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg lesz." 
Ez, mint ismeretes, azt is jelentette, hogy a hadsereg teljes állománya, a köz
katonától a parancsnokig, a dolgozó osztályokból kerül ki. 

A marxizmus klasszikusai a burzsoá hadseregek jellegét és rendeltetését ta
nulmányozva, majd az 1848-as forradalmak, de különösen a párizsi kommün 
tapasztalatait figyelembe véve, arra a következtetésre jutottak, hogy a prole
tariátusnak a burzsoázia ezen erőszakszervezetét szét kell zúznia és helyette a 
dolgozó tömegek felfegyverzésével kell biztosítania saját hatalmát. Lényegében 
ezzel az elvvel indult a Nagy Októberi Szocialista Forradalom is. Ám hama
rosan kiderült, hogy a burzsoázia jól szervezett, alaposan kiképzett és korsze
rűen felfegyverzett csapataival szemben ennek az elvnek a megvalósítása nem 
elegendő a hatalom megtartásáért vívott harcban. Lenin felismerte, hogy a pro
letárhatalomnak az ellenség feletti győzelme érdekében központilag szervezett 
és irányított, a központi politikai irányvonal alapján tevékenykedő, reguláris 
hadseregre van szüksége. A katonai ellenzékkel folytatott vitában, a párt 1919-
ben megtartott VIII. kongresszusán, többek között kijelentette: „Most a regulá
ris hadsereget kell első helyre állítani, egy katonai szakemberekkel rendelkező 
reguláris hadseregre kell áttérni."5 

A hadsereg a politika eszköze. S mert a munkáshatalom körülményei között 
a munkásosztály politikai céljait annak forradalmi élcsapata, a Kommunista 
Párt fogalmazza meg és végrehajtását is az szervezi, nélkülözhetetlen, hogy a 
párt a legközvetlenebbül irányítsa e hatalom fegyveres erejének szervezését, 
kiképzését, ' ellátását, politikai nevelését. A fegyveres erők pártvezetésének biz
tosításáról szóló lenini tanítás egyik alapvető elv a szocialista hadseregekben. 
A gyakorlati megvalósítás formái közismertek: a Központi Bizottság közvetlen 
irányító tevékenysége és felügyelete a fegyveres erők, a hadsereg felett; a párt
politikai szervek, azaz a pártszervezetek, a politikai tiszti, ill. helyettesi rend
szer megszervezése a politikai munka végzésére. 

Az OK(b)P Központi Bizottsága 1918. december 25-én — Lenin javaslatára 
— külön határozatot hozott „a katonai hatóságok politikájáról", s ebben hang
súlyozta, hogy a katonai hatóság politikája — mint minden más hatóságé és 
intézményé — szigorúan követi a pártnak a központi bizottság révén adott ál
talános útmutatásait, s a központi bizottság ellenőrzése alatt tevékenykedik, s 
hogy a katonai hatóság politikájáért teljes egészében a párt felelős. A VIII. 
kongresszus határozata a katonai kérdésben pedig többek között a politikai biz
tosok és a kommunista katonák sejtjei együttműködésének szükségességét hang
súlyozta. 

A szocialista hadsereg politikai nevelésével kapcsolatos elvek, amelyekben 
hangsúlyt kapnak a hazafiság, a proletár nemzetköziség és a dolgozó néppel 
való szoros, széttéphetetlen kapcsolatok, át meg átszövik Leninnek a katonai 
kérdésekkel kapcsolatos munkáit. 

3 Lenin: Uo. I. k. 270. o. 
4 A Szovjet Fegyveres Erők ötven éve. Budapest, 1969. 24. o. 
5 Uo. 71. o. 
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A Szovjetunió Fegyveres Erői hat évtizedes története ezen lenini elvek gya
korlatban történő megvalósításának ragyogó példája. Az e munka során szer
zett tapasztalatok nélkülözhetetlenek mindazon népek számára, amelyek a szo
cializmus útjára lépnek, amelyek a munkásosztály fegyveres erejének szerve
zéséhez fognak hozzá. 

A Magyar Néphadsereg történetének két alapvető fejlődési időszaka is iga
zolja ezt. 

Az egyik a népi, demokratikus időszak, 1947-dg, a második a szocialista had
sereg fejlődésének az időszaka. Ez utóbbi első szakasza 1957-ig, a második sza
kasza 1957-től napjainkig határozható meg. 

* 

Az első időszak megítélésénél alapvetően figyelembe kell venni, hogy a fel
szabadulást követően létrejött államhatalom jellege munkás-paraszt demokra
tikus diktatúra volt. Ez az államhatalom viszont koalíciós viszonyok között 
funkcionált. A kommunista párt csupán részese volt a hatalomnak. 

A másik dolog amit nem szabad szem elől téveszteni, hogy az a hadsereg, 
amelyet ez az államhatalom létrehozott, nem volt azonos a régi burzsoá hadse
reggel. Azt a" hadsereget a Vörös Hadsereg a felszabadító harcok folyamán szét
zúzta. 

Ezekből a tényekből két dolog következett. Az egyik, hogy bár ez a hadsereg 
még nem volt szocialista hadsereg, nem lehetett célul tűzni szétverését, hiszen 
már burzsoá hadsereg sem volt. Létrehozásában a pártnak óriási érdemei vol
tak. A másik az, hogy a kommunista párt, mivel csupán részese volt a hatalom
nak, a lenini hadseregszervezési elveket csak a hadsereggel kapcsolatos politiká
jában alkalmazhatta. Szocialista hadsereggé való formálását csakis az osztály
harc eredményeként, a hatalmi viszonyokban történt erőeltolódások függvényé
ben, ennek részeként lehetett és kellett megvalósítani. Ezekkel a párt tisztában 
volt. 

E folyamatokat a következőkben lehet megrajzolni. Szigorúan osztályalapon 
szervezett hadsereg — a politikai hatalom jellegét figyelembe véve — nem 
jöhetett szóba. De az igen, hogy a szerveződő új hadsereg — összetételében és 
politikai tartalmában — megfeleljen a felszabadult nép egyik legfontosabb cél
kitűzésének, azaz legyen képes a német fasizmus elleni harcra. Ez volt a párt 
álláspontja is. „Ha mi most magyar Vörös Hadsereget szerveznénk — mondotta 
Révai József 1944. november 19-én — akkor nem nemzeti szabadságharcot in
dítanánk, hanem felidéznénk a polgárháborút. . . Ma nem a vörös, hanem a 
nemzeti hadsereg szervezése van napirenden. . . . Ne abból induljunk ki, amit 
mi szeretnénk, hanem amit a magyar dolgozó nép többsége akar."6 Ezen elv 
valóraváltása érdekében történt a hadsereg szervezése önkéntességi alapon, va
lamint a tábornoki és a tisztikar felülvizsgálata. Nyilvánvaló, hogy a hadsereg 
említett politikai jellege erősítése érdekében vett részt a kommunista párt a 
többi pártoktól eltérően nagyobb arányban a toborzó munkában és hozott a 
Központi Vezetőség Titkársága olyan határozatot, hogy alapszervezetenként 
egy-egy vezetőségi és 15—20 párttagot kell küldeni az új hadseregbe. 

A párt politikai irányvonalából következett — tudniillik hogy a fasizmus el-

6 Révai József felszólalása az MKP szegedi pártszervezete taggyűlésén. Felszabadulás doku
mentumok. 1944. szeptember 26—1945. április 4. 
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leni harcot a Függetlenségi Front alapján a legszélesebb tömegek bevonásával 
kell megszervezni —, hogy a párt nem tűzhette célul a vezető szerep azonnali 
megszerzését sem a hadseregben. De erre nem is volt felkészülve sem szerve
zeti, sem káder-szempontból. Egyáltalán: a politikai harcnak ekkor fontosabb 
területei voltak előtérben mint a hadsereg. Ám ez a tény egyáltalán nem jelen
tette azt. hogy a párt számára a hadsereg politikai arculatának alakulása kö
zömbös lett volna, sőt, hogy éppen a hadsereg demokratikus nevelésében ne 
vállalt volna — a lehetőség határain belül — fő szerepet. 

E munkában a döntő feladatot a nevelőtiszti intézmény tagjai, a nevelőtisztek 
végezték el, amely szerv a két munkáspárt javaslatára jött létre a hadsereg
ben. A nevelőtiszteknek, bár „nem vihették be a hadseregbe a pártpolitikát, 
hanem kizárólag a hazafias, demokratikus szellemet és a német fasizmus elleni 
háború szükségességének tanítását," a nevelőmunka során feladatuk volt úgy 
dolgozni, „hogy a magyar hadsereg valóban új, demokratikus szellemű hadsereg 
legyen, nem pedig a régi hadsereg feltámasztása."7 Azt persze nem lehetett el
kerülni, hogy a nevelőtisztek, zömmel a kommunista párt tagjai lévén, ne a 
párt politikájának alapjaiból kiindulva foglalkozzanak a katonatömegekkel. 

A párt ezt el is várta a hadseregben dolgozó kommunistáktól. A hatalomért 
folyó harc idejének három éve alatt a párt négy esetben rendezte meg a had
seregben dolgozó kommunisták konferenciáját, ahol éppen a hadsereggel kap
csolatos politikai, stratégiai és taktikai feladatok végrehajtása került előtérbe. 

A pártszervezetek helyzetéről szólva el kell mondani, hogy a koalíciós pártok, 
megegyezés alapján, a hadseregben nem hoztak létre alapszervezeteket. Ebben 
a helyzetben a kommunisták azt a módszert alkalmazták, hogy pártcsoportjai
kat a területi pártszervezetek kebelében alakították meg, taggyűléseiket, párt
napjaikat ott tartották, de a munkát a hadseregen belül, az állomány között 
végezték. 1945 őszétől, 1946 elejétől a hadosztályoknál már működtek az ún. 
hetes bizottságok (hét főből álltak, innen az elnevezés), amelyek gyakorlatilag 
a pártbizottság- funkcióját látták el. 1946 tavaszán létrehozták a párt katonai 
bizottságát is, amely a pártvezetés tanácsadó szerve volt katonai kérdésekben, 
de amelynek tagjai a Politikai Bizottság határozatait a maguk területén kötele
sek voltak végrehajtani. 

A második világháború befejezése után a hatalomért folyó harc szerves ré
sze volt az újjáépítő munka. A koalíciós kormány döntése alapján e feladatba 
be kellett kapcsolni a honvédséget is. A hadsereg csapatai a számukra kijelölt 
munkaterületeken — vasút- és hídépítés, híradás újjáépítés, akna- és lőszermen
tesítés — becsülettel kivették részüket. A gazdasági szempontból is elismerésre 
méltó munkamennyiség mellett e tevékenység politikai jelentősége mindenek
előtt abban volt, hogy a hadsereg tagjai közvetlen kapcsolatba kerültek a dol
gozókkal, megismerték állásfoglalásukat, velük együtt vettek részt a politikai 
küzdelmekben, s lettek egyre inkább elkötelezettjei a demokratikus továbbfej
lődésért vívott küzdelemnek. A párt ismerte a hadsereg és a nép kapcsolatának 
jelentőségét az osztályharcban, és a hadsereg szervezési változásai alkalmával 
a hadseregben dolgozó kommunistákat azokhoz az alakulatokhoz irányította, 
ahol a kapcsolatok erősítésére a legnagyobb lehetőség kínálkozott. így kerül
tek már tapasztaltabb nevelőtisztek 1945 őszén a műszaki hadosztályhoz, majd 
1946 elején a határőrséghez. 

A háború befejezése után a hadsereg további demokratizálásának kérdése új 

7 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt javaslata az új magyar hadsereg 
szervezésére. MSZMP Párttörténeti Intézet, Archívum : 1/13 — 216 őrzési egység. 
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módon vetődött fel a tisztikar szempontjából is. Az a tisztikar ugyanis, amely 
a hadseregszervezés időszakában a német fasizmus elleni harccal alapvetően 
egyetértett, a hatalomért folyó harc időszakában polarizálódott. Voltak, akik 
egyértelműen a haladás mellé álltak, mások lojális magatartást tanúsítottak, de 
szép számmal voltak, akik a reakciós erők támaszai lettek. Az előrehaladás 
egyik kulcskérdése a hadseregben a demokratikus eszmék iránt elkötelezett 
tisztikar kialakítása volt. Erre azonban — bár a nevelőtisztek és a pártszerve
zetek tevékenysége, valamint a párt általános politikájának elismerése eredmé
nyeként sok minden történt — csakis a politikai, gazdasági erőviszonyoknak a 
dolgozó osztályok javára történő eltolódása után, a fordulat kezdetén, 1947-ben 
kerülhetett sor: a Kossuth Akadémia létrehozásával. 

A fentiek érzékeltetik, hogy a kommunista párt, a népi demokratikus idő
szak adta lehetőségeket kihasználva, igyekezett a hadsereggel kapcsolatos le
nini elveket a konkrét politikai helyzetet figyelembe véve megvalósítani. E te
vékenységével azt a célt, hogy a hatalomért folyó harc idején a hadsereg ne a 
régi rend restaurációs erőinek, hanem a demokratikus előrehaladás híveinek le
gyen a támogatója, elérte. Ez többek között kifejezésre jutott abban is, hogy 
1948 tavaszán a közel 15 000 főt számláló hadseregnek több mint 53 százaléka 
volt a kommunista párt tagja.8 

* 

A hadseregépítés lenini elveinek teljességében való alkalmazására a fordulat 
éve után, a munkáshatalom viszonyai között kerülhetett sor. A Magyar Dolgo
zók Pártja programnyilatkozatának a honvédelem kérdéséről szóló része gya
korlatilag ezen elvek alapján fogalmazódott.9 Csupán gondolatokat idézünk. A 
párt „erős, demokratikus néphadsereg kiépítését és korszerű felszerelését szor
galmazza", hogy eleget tudjon tenni nemzeti és nemzetközi kötelezettségének. A 
nevelés terén meghatározta, hogy „ki kell irtani a régi hadsereg népellenes szel
lemét, le kell dönteni a régi válaszfalat a nép és a hadsereg közöt t . . . a hon
védséget a demokrácia iskolájává kell fejleszteni... A honvédség tiszthelyette
si és tiszti kádereit elsősorban új, demokratikus népi elemekből kell meríteni." 

A hatalomra jutott proletariátusnak alapvető érdeke, hogy megteremtse sa
ját fegyveres erejét. Lenin erre nyomatékosan felhívta a figyelmet „ . . . az ural
kodó osztálynak a proletariátusnak — írta többek között —, ha valóban ural
kodni akar és uralkodni fog, ezt katonai szervezetével is be kell bizonyítania."10 

A hadsereg szervezeti fejlesztése, technikával való ellátása — amennyiben az 
anyagi alapok biztosítottak — alapvetően elhatározás kérdése. A szükséges 
nagyságrendű hadsereg létrehozásához az anyagi alapok nálunk a szocialista 
építőmunka során, a dolgozó nép munkasikerei nyomán, megteremtődtek. A 
Szovjetunió segítsége révén birtokába jutottunk azoknak az elveknek és ta
pasztalatoknak is, amelyek a szocialista hadsereg szervezésében követendő pél
daként szolgáltak. Mindezek eredményeként, alig néhány évvel a hadsereg fej
lesztésének megkezdése után, 1952 végére, hazánk a szocialista hadtudomány 
szervezési elvei alapján létrehozott, korszerű technikát birtokló, jelentős erőt 
képező hadsereggel rendelkezett. Ez kétségtelenül jelentős eredménye volt dol
gozó népünknek. 

8 Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédség felügyelőjének okmányai 1946—1948. 64. o. 
9 Az MKP és az SZDP határozatai. Kossuth, 1967. 603. o. 
10 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1974. 135. o. 
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A párt programnyilatkozatában lefektetett nevelési elvek megvalósítása és a 
hadsereg szocialista jellegének kialakítása érdekében azonban nem csupán szer
vezeti, adminisztratív intézkedések kellettek, hanem szükség volt a pártpoliti
kai apparátus eszmei felkészítésére is. Itt is a szovjet hadsereg tapasztalataira 
támaszkodhattunk. Ehhez a munkához mindenekelőtt arra volt szükség, hogy a 
párt közvetlen irányítása alá vonja a hadsereget, annak vezetését, létrehozza 
azokat a politikai szerveket, amelyek a nevelőmunkát végzik. 

Ezen elvek megvalósítását szolgálták azok az intézkedések, amelyeknek so
rán már 1948 őszén honvédelmi miniszterré a párt egyik főtitkárhelyettesét ne
vezték ki. A nevelőmunka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére létre
hozták a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a Központi Bizottság osztályának 
jogaival rendelkezett. Ugyancsak 1948 őszén megkezdődött az MDP alapszer
vezeteinek és felsőbb pártszerveinek létrehozása a hadseregben is. 1949. feb
ruárjában megszüntették az egyszemélyi parancsnoki rendszert, s a parancsno
kok mellé kinevezték a politikai tiszteket. A politikai tiszt — mint társparancs
nok — állami funkciót töltött be, ugyanakkor pártfunkcionárius is volt, mivel a 
párt megbízottja volt a hadseregben. Egy évvel később megalakultak a csapa
toknál a párt által vezetett ifjúsági szervezet a DISZ alapszervezetei is. A szer
vezeti formák tehát adottak voltak a párt irányító, nevelő szerepének megvaló
sításához. 

A hadsereg szocialista jellegének másik alapvető mutatója, hogy parancs
noki káderait — a legalacsonyabb beosztástól a legmagasabbig — a dolgozó osz
tályokból, mindenekelőtt a munkásosztályból meríti. Az 1948-ig funkcionáló 
tisztikarban csak kevesen származtak ezekből az osztályokból. Most gyökeres 
fordulatot kellett elérni e téren is. Nem csak arról volt szó, hogy a tisztikar arra 
megérett részét új népi káderokkal váltsuk fel, hanem biztosítani kellett a had
sereg fejlesztésének tiszti szükségletét is. 

E feladat megvalósítása érdekében már 1948 nyarán nagy politikai mozgósító 
munkába kezdtek a pártszervezetek, s arra hívták fel a figyelmet, hogy a mun
kásosztály történelmi hivatásának tesz eleget, amikor a dolgozó parasztsággal 
szövetségben birtokba veszi a hadsereget. 

Lenin, a Vörös Hadsereg szervezésének kezdeti időszakában, több ízben fel
hívta a figyelmet a népből szervezett parancsnoki kar fontosságára. „ . . . most, 
amikor új hadsereget szervezünk — mondotta 1918-ban —, parancsnokokat 
csakis a népből vegyünk." Hangsúlyozta, hogy „Csak a vörös tiszteknek lesz te
kintélye a katonák előtt, és csak ők tudják majd megszilárdítani hadseregünk
ben a szocializmust."11 

Az új tisztikar kiképzését a Kossuth Akadémia kezdte meg 1947-ben, majd 
a munkát az 1949 őszén megszervezett fegyvernemi tisztiiskolák folytatták. Je
lentős volt azoknak a száma — különösen a magasabbparancsnokok és a vezető 
beosztású politikai tisztek esetében —, akiket a párt közvetlenül irányított had
seregben végzendő munkára és néhány hónapos kiképzés után foglalták el be
osztásukat. A munkás-paraszt tisztikar megteremtéséért folytatott munkát rö
vid időn belül siker koronázta. 1951 elejére a munkások, és parasztok aránya a 
tisztikarban elérte a 72 százalékot, s a 28 százalék is zömében a néphez hű ér
telmiségiekből és alkalmazottakból adódott.12 Hatalmas győzelme volt ez dolgozó 
népünknek, amely a föld, a gyár, a kultúra birtokbavétele után magáénak tud
hatta azt a fegyveres erőt is, amely mindezek védelmére hivatott. 

11 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 464—465. o. 
12 A szocializmus építése útján. Az MDP II. kongresszusának anyaga. Budapest, 1951. 84—85. o. 
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A hadsereg erejét annak szervezettsége, technikai felszereltsége, a parancs
noki kar képzettsége mellett döntően befolyásolja annak politikai öntudata, er
kölcsi szilárdsága. E tényezők kialakításához a szocialista hadsereg megfelelő 
bázissal rendelkezik. 

Az erkölcsi tényező szerepéről szólva Lenin hangsúlyozta: „Sohasem fogják 
legyőzni azt a népet, amelynek munkásai és parasztjai nagy többségükben felis
merték, megérezték és tisztába jöttek vele, hogy saját hatalmukat, a szovjetha
talmat — a dolgozó hatalmát védelmezik,.. ,"13 

A Magyar Néphadseregben folytatott politikai nevelőmunka kezdettől fogva 
ennek felismertetésére irányult. A Politikai Főcsoportfőnök által 1951-ben ki
adott „A magyar néphadsereg politikai szerveinek felépítése és feladatai" c. 
irányelvek e feladatot a következőképpen rögzítették: „Pártunk arra törekszik, 
hogy néphadseregünk minden katonája megértse: milyen felelősségteljes feladat 
hárul rá népi demokráciánk megvédésében. Ezért Pártunk néphadseregünk lé
tezésének első pillanatától kezdve nagy súlyt helyezett és helyez a hadseregben 
folyó politikai munkára."14 

Hadseregünkben a politikai nevelőmunka a katonai kiképzés szerves részévé 
vált. E munka során és a szervezett politikai oktatás keretében tíz- és tízezrek 
kerültek közelebb a szocializmus eszméjéhez, s lettek a leszerelésük után ezen 
eszme gyakorlati megvalósításának munkásai. 

A katonaévek során százezrek bővítették általános műveltségüket, ismerked
tek meg a szocialista kultúrával. A tiszti iskolákon, majd az akadémiákon és 
különböző tanfolyamokon tíz- és tízezrek tettek szert magasabb szintű művelt
ségre; ezren és ezren tanulták meg a betűvetést, sokan itt a seregben fogtak 
kezükbe először irodalmi értékű könyvet, s láttak először színházat. Mindez hoz
zájárult a hadsereg erkölcsi-politikai állapotának megszilárdulásához. 

A szocialista hadseregnek a dolgozó néppel való kapcsolata magából a tár
sadalmi rendszer alapjaiból fakad. Egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka ennek 
az, hogy a teljes személyi állomány a dolgozó népből jön. Ám mindezeken túl 
szükséges, hogy ezek a kapcsolatok nap mint nap megújuljanak. Lenin e témá
ról szólva 1921-ben így írt: „Minden szovjetbe azonnal be kell választani vala
kit a vöröskatonák közül is. A kaszárnya és az üzem, a kaszárnya és a szovjet, 
a katonai sejt és az általános pártszervezet között elszakíthatatlan kapcsolat
nak kell lennie."15 Pártunk ezt az útmutatást követte, amikor a tanácsok meg
alakulásának első időszakától kezdve javasolta, hogy katona tanácstagokat, s az 
országgyűlésbe pedig katona képviselőket is kell választani. 

De erősítették a dolgozó nép és a hadsereg kapcsolatát azok az esetek is, 
amikor a katonák az elemi csapások elhárításából vagy a nagy nyári és őszi 
munkák végzéséből vették ki részüket. Csupán jellemző példaként néhány ada
tot. Az 1954-es dunai árvíz megfékezésében 26 ezer katona és 1300 honvédségi 
gépjármű vett részt. Ugyanez évben a mezőgazdasági munkákban 21 ezer fő 
közel félmillió munkanapot dolgozott.16 

Helyesen szólt ezekről a kapcsolatokról a Néphadsereg 1952. október 18-i szá
mának vezércikke, amikor a következőket írta: „Katonának lenni — büszkeség, 
megtiszteltetés... Mindazt, amit a nép alkotó munkája létrehoz, mi védel-

13 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 547. o. 
14 Hadtudományi Könyvtár 48 154. sz. A Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnöksé

gének kiadása. 1951. 5. o. 
15 A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1976. I. k. 342. o. 
16 Hadtörténelmi Levéltár. MNVKF Titkársági iratai 1954. 453. csomó, 337/2, 119—125, illetve-
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mezzük, ka tonák . . . Közösek a céljaink, érdekeink, vágyaink, közös eszme: a 
szocializmus építésének nagy eszméje lelkesít bennünket . . . Ez a testvéri kap
csolat, a néppel való egybeforrottság néphadseregünk legfőbb forrása. Hassa át 
egész magatartásunkat a dolgozók munkája iránti megbecsülés, a nép iránti 
tisztelet. Ez az útja annak, hogy mind szorosabbra fűzzük népünk és hadsere
günk testvéri kapcsolatát, minél szélesebbé,, gazdagabbá tegyük hadseregünk 
erejének ezt a kiapadhatatlan forrását." 

A különböző katonai ünnepek, a Néphadsereg Napja, a gyár és üzemlátogatá
sok, a laktanyák kapuinak megnyitása a dolgozók előtt, mind-mind újabb szá
lak voltak a kapcsolatok erősítésében. 

Lenin a szocialista hadsereg egyik alapvető jellemvonásaként több ízben alá
húzta annak internacionalista feladatát. Az MDP programnyilatkozatának az 
előbbiekben említett része rögzítette hadseregünk ez irányú kötelezettségét is. 
Kimondta, hogy a magyar hadsereg feladata az állam területi épségének és 
nemzeti függetlenségének védelmén túl az is, hogy teljesítse a demokratikus 
országokkal kötött barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződéseinkben vál
lalt kötelezettségeket. Ezen internacionalista elkötelezettség nyilvánult meg ab
ban is, hogy hazánk 1955-ben aláírta a Varsói Szerződést. A személyi állo
mány között végzett politikai nevelőmunkánk során sokat tettünk, hogy ezt az 
elvet megismertessük és elfogadtassuk katonáinkkal. A baráti országok népei
nek és hadseregei életének bemutatásával, kölcsönös látogatásokkal erősítet
tük az internacionalista barátság és felelősségérzet szálait. 

Lehetne még sorolni a példákat tovább. De az eddig elmondottak is meggyőző 
bizonyítékai annak, hogy Lenin elvei a szocialista hadsereg szervezéséről, irá
nyításáról és neveléséről a mi hadseregünk építésének is alapjait képezték. 

És mégis, bármilyen sajnálatos is, ki kell mondani, hogy hadseregünk, ami
kor próbatétel elé került — különböző okok hatása következtében —, egyes ala
kulatok és személyek hősi helytállása ellenére sem tudta egyértelmű határo
zottsággal teljesíteni feladatát. Az 1956-os ellenforradalmi eseményekről van 
szó. 

Az okok feltárását a párt- és állami vezetés alapjában véve elvégezte. Mégis, 
emlékeztetőül, érdemes ismételten felidézni azokat. 

Az MSZMP országos pártértekezletén 1957-ben Révész Géza honvédelmi mi
niszter a következő megállapítást tette: „A hadsereg szétesésének alapvető oka 
nem a hadseregen belül, hanem a kormány és a pártvezetés bizonytalanságá
ban, majd Nagy Imréék árulásában keresendő." E két ok feltétlenül igaz. Hi
szen az akkori párt- és állami vezetéstől a hadsereg nem kapott félreérthetetlen, 
világos feladatot. Nagy Imréék árulása egyértelmű. Az ellenforradalomnak 
„nemzeti demokratikus forradalommá" történt átkeresztelése, a tűzszünet meg
hirdetése, a Varsói Szerződés felmondása, az úgynevezett „forradalmi katonai 
tanácsok" létrehozása, a katonai esküjét megszegő Maiéter kinevezése honvé
delmi miniszterré, ezt mindennél jobban bizonyítja. 

Ha azonban közelebbről is megnézzük az ellenforradalomnak a hadsereggel 
kapcsolatos politikáját, akkor azt látjuk, hogy az ellenforradalom mindenek
előtt a hadsereggel összefüggő lenini elvek — a párt irányító és ellenőrző sze
repe, a munkásosztály politikája melletti elkötelezettség, az egyszemélyi pa
rancsnoki rendszer, az internacionalizmus elve — ellen indított támadás. 

Am mindezek mellett való az is, hogy a hadseregépítés során elkövetett hi
bák, az előbbiekben vázolt lenini elvek megsértése, hozzájárultak ahhoz, hogy a 
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hadsereg állománya gondolkodásában helyet kaphattak a revizionista, ellensé
ges nézetek, amelyek rombolólag hatottak erkölcsi szilárdságára. 

Az első helyen kell megemlíteni hogy a szektás politika, a személyi kultusz 
kifejlődésének következtében a Központi Vezetőség irányító, ellenőrző tevé
kenysége a hadseregben gyakorlatilag a nullára csökkent. Farkas Mihály, mint 
miniszter és főtitkárhelyettes, a hadsereggel kapcsolatban lényegében egyed
uralmat kapott. Emellett egyéni magatartásából eltűnt a kommunista vezetőt 
jellemző szerénység, helyét önkényeskedés és durvaság foglalta el. Ez aztán 
szinte végiggyűrűzött a parancsnoki kar jó részén. Ennek következtében a pa
rancsnokok és a beosztottak közötti emberi, elvtársi kapcsolatok meglazultak. 

A másik fontos tényező volt, hogy a hadsereg pártszervezeteiben a demokra
tikus centralizmus elve csorbát szenvedett. A pártszerű irányítást a parancsol-
gatás, az utasítások alapján történő vezetés váltotta fel. 

A hadseregfejlesztés indokolatlanul gyorsított üteme, a nemzetközi helyzet 
olyan értékelése, hogy a harmadik világháború a küszöbön áll, a hadsereg egész 
életében olyan rossz értelemben vett kiképzéscentrikusságot teremtett, amely
nek mindent és közvetlenül alárendeltek. A pártmunkát, a kulturális tevékeny
séget, a szocialista versenyeket szinte teljes egészében e nézet mankóivá degra
dálták. Közben az emberek szocialista, kommunista nevelése csorbát szenvedett. 

A párt akkori vezetői részéről megfogalmazódott az az elv, hogy min
denért ami ebben az országban történik, a kommunisták a felelősek, és ez oda 
vezetett, hogy a hadseregben — bár 1953 elején visszaállítottuk az egyszemélyi 
parancsnoki rendszert — szinte kizárólag a politikai munkásokat tették fele
lőssé a fegyelmi helyzetért, a lövészetek eredményeiért, a hadtápmunka fogya
tékosságaiért stb. Nyilvánvaló, hogy ez a nézet és gyakorlat nem emelte a po
litikai munka tekintélyét, s nem növelte hatékonyságát. 

Hadseregünk jellegéből következett, hogy a katonai kiképzést a szocialista 
hadtudomány elvei alapján folytattuk. Ehhez mérhetetlen segítséget kaptunk a 
Szovjetuniótól azzal, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta azokat a katonai sza
bályzatokat, amelyek ezeket az elveket magukba foglalták. Am az akkori kato
nai vezetés figyelmen kívül hagyta, hogy ezeket az elveket a mi viszonyainkra 
alkalmazva hasznosítsa; betű szerinti átvételükkel semmibe vette a magyar ka
tonai hagyomány ókat, földrajzi helyzetünket. Ezzel — akarva, nem akar
v a — a nacionalizmusnak teremtettek táptalajt. 

Sok problémát okozott mindenekelőtt a hivatásos állomány jogi helyzetének 
rendezetlensége, ami a személyi kultusz körülményei között lehetőséget adott az 
önkényeskedésre. A hivatásos állományról való gondoskodás messze elmaradt a 
szükségletektől. Ezek a tények a hivatásos állomány erkölcsi szilárdságán ütöt
tek rést. 

Az igazságnak tartozunk annak a megállapításával, hogy a párt- és állami 
vezetés felismerte ezeket a fogyatékosságokat, s 1953 után születtek is intézke
dések megszüntetésükre. A párt Központi Bizottsága 1954. február 17-én jó
váhagyta a Magyar Néphadseregben működő pártszervezetek tevékenységére 
vonatkozó irányelveket, 1955-ben kiadásra került a Tiszti törvény, 1956-ban 
pedig megalakult az országgyűlés honvédelmi bizottsága. A Központi Vezetőség 
is több ízben foglalkozott a hadsereg helyzetével s megfelelő határozatokat 
is hozott. 

Alapvetően megváltozott a felfogás az alapszervezetek feladataival kapcsolat
ban is. „A pártszervezetek feladata — írta a Néphadsereg 1953. július 20-i szá
ma —, hogy a párttagokat és tagjelölteket a kommunista eszmeiség szellemé-
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ben neveljék, alkotó tevékenységüket, aktivitásukat napról napra fejlesszék, ne
velő és mozgósító munkát végezzenek a tisztek és a harcosok között." 

Sajnálatos, hogy ezek az intézkedések és rendelkezések a legfelső politikai 
vezetésben meglevő bizonytalanságok következtében nem tudták teljesen fel
számolni a fogyatékosságokat, az idő pedig az ellenforradalom kirobbanásáig 
kevés volt ahhoz, hogy az intézkedések pozitív részei kedvezően éreztessék ha
tásukat a személyi állomány körében. 

Az eddig elmondottakból levonható az a következtetés, hogy a lenini had
seregszervezési elvek, valamint a szovjet hadsereg semmivel nem pótolható ta
pasztalatai alkalmazást nyertek szocialista hadseregünk fejlődésének első sza
kaszában is. Ezen elvek és tapasztalatok alkalmazása nélkül az elért eredmé
nyeket nem tudtuk volna felmutatni. Abban, hogy hadseregünk 1956-ban nem 
tudta a dolgozó népünk által elvárt szinten teljesíteni feladatát, több tényező 
mellett az is közrejátszott, hogy a hadseregépítés lenini elveinek megvalósítása, 
a szovjet tapasztalatok átvétele során komoly hibákat követtünk el. Nem az el
vekben, hanem a gyakorlati végrehajtásban volt a hiba. 

* 

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
ismeretesen nehéz és bonyolult belpolitikai helyzetben fogott hozzá a magyar 
fegyveres erők — benne a hadsereg — újjászervezéséhez. Az ellenforradalom 
még fegyveres utóvédharcait vívta, s erős támadásban volt politikai vonalon is. 

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére az ellenforradalom fegyve
res erőivel szemben fellépő szovjet alakulatok az ellenállás főbb gócait felszá
molták, s megkezdték a maradék bandák megsemmisítését is. A forradalmi köz
pont azonban szükségesnek tartotta, hogy ebben a küzdelemben, majd a po
litikai stabilizáció érdekében végzett munkában, a magyar fegyveres erők is 
részt vegyenek. 

Az ilyen jellegű magyar fegyveres erő megteremtését azonban csakis a leg
szigorúbb osztály elv alapján lehetett megkezdeni, annak a másik alapelvnek 
az érvényesítésével, hogy a fegyveres erő csakis a központi politikai irányelv 
alapján kerülhet alkalmazásra. 

Az utóbbi elv kifejezésre jutott abban, hogy az összes fegyveres erők veze
tését egy kézbe, a fegyveres erők minisztere kezébe összpontosították, aki egy
ben a párt Ideiglenes Intéző Bizottságának is tagja volt. 

Az ellenforradalom elleni harcra jelentkezett állománynál döntő volt a tisz
tikar politikai elkötelezettségének a kérdése. Ezért nekik az önkéntes jelent
kezés tényén túl még egy nyilatkozatot is alá kellett írniuk, amelyben többek 
között kijelentették, „ . . . a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány intézkedéseit 
magamra nézve feltétel nélkül kötelezőnek elismerem és a katonai eskühöz hí
ven, a katonai parancsoknak öntudatosan alávetem magam."17 

A karhatalom ezen elvek alapján történő megszervezését a forradalmi hely
zet követelte, s az események, az eredmények igazolták helyességét. 

Az ellenforradalmat megelőző időszakban a hadsereg pártirányítása és ellen
őrzése — mint erről már szóltunk — súlyos csorbát szenvedett. Ez volt a hely
zet a párt szervezeti életével, felépítésével és irányításával kapcsolatos lenini 
elvekkel is. E hibák kiküszöbölését szolgálták a Politikai Bizottság által í957. 

17 Az MSZMP honvédelmi politikájáról. 1956. november—1973. (Dokumentum-, beszéd- és cikk
gyűjtemény). Budapest, 1974. 65. o. 
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november 12-én kiadott, a hadsereg irányítását és ellenőrzését szabályozó 
irányelvek.18 

E két leglényegesebb lenini elv megvalósítása — az osztályelv érvényesítése 
az újjászervezésben és a pártirányítás helyreállítása — után kezdte meg a párt 
a hosszútávú honvédelmi politika kialakítását, amelynek főbb elvei a párt VII. 
kongresszusán, 1959-ben nyertek konkrét megfogalmazást. „Nincs szándékunk
ban az ország fegyveres erőit — ideértve a hadsereget, a belső karhatalmat és 
a határőrséget — növelni. Ugyanakkor mindaddig, ameddig ezt a helyzet meg
követeli, korszerűsítés tekintetében fejleszteni kell azt."19 — hangzott a Köz
ponti Bizottság beszámolója. Ez a megfogalmazás egyértelműen a hadsereg mi
nőségi fejlesztésére utal. 

Ez a minőségi fejlesztés azonban rendkívül bonyolult feladatot jelentett. Hi
szen nem csak a kor hadtudományi elveinek megfelelő szervezeti keretek ki
alakításáról volt szó, hanem a korszerű technikával való ellátásról, a tiszti, és az 
egész állomány felkészítéséről ezek kezelésének elsajátítására, és mindezekkel 
összefüggésben a vezetés korszerűsítéséről, és nem utolsósorban az állomány er
kölcsi-politikai állapotának további szilárdításáról. Mindezeket pedig olyan kö
rülmények között kellett végrehajtani, amikor a megelőző években — a tudo
mányos-technikai forradalom eredményeként — a hadügyben szinte robbanás
szerű változások mentek végbe, mialatt a Magyar Néphadsereg fejlesztése gya
korlatilag stagnált, az ellenforradalom pedig jelentős erkölcsi károkat okozott. 

Mindebből következett, hogy a fenti feladatok megvalósítására több éves 
megfeszített munkára volt szükség. Az eredmények 1966-ban mutatkoztak kéz
zelfoghatóan. A honvédelmi miniszter elvtárs ekkor jelenthette pártunk IX. 
kongresszusának, hogy „Hadseregünk hadiszervezete, fegyverzete, harci techni
kája és az állomány képzettsége megfelel a korszerű követelményeknek.", s 
hogy „a hadsereg nagyarányú fejlesztésével párhuzamosan megerősödtek a 
fegyveres erőkben dolgozó pártpolitikai szervek is. Pártszervezeteink képesek 
a kommunistákat összefogni és harcba vinni, és megtanultak úgy dolgozni, hogy 
tevékenységük harmonikusan beilleszkedjen a fegyveres erők sajátos vezetési 
rendszerébe."20 

A párt és állami vezetés tehát — támaszkodva a dolgozó nép által elért mun
kasikerekre — ismételten érvényesítette azt a lenini elvet, hogy a forradalom
nak, a szocialista építésnek megbízható, korszerűen felszerelt fegyveres erőt kell 
létrehoznia. 

A VII. kongresszus által elfogadott Szervezeti Szabályzat megerősítette az 
előbbiekben említett Irányelveknek azt a tételét, hogy „A Magyar Néphadsereg
ben . . . működő pártszervezet munkáját a pártdemokrácia elvei alapján minden 
fokon választott pártszervek, alapszervezeti vezetőségek és pártbizottságok irá
nyítják." Megerősítette a Szervezeti Szabályzat azt az elvet is, hogy „A fegy
veres erőknél működő pártszervezetek a párt szervezeti szabályzata és a párt 
Központi Bizottsága által elfogadott irányelvek alapján végzik munkájukat."21 

A kongresszus határozatai, az irányelvek következetes végrehajtása nagy be
folyást gyakorolt a politikai nevelőmunka különböző területeire. 

A hadseregépítés korábbi időszakában elkövetett hibák, valamint az ellenfor-

18 Dr. Műnk Károly: A hadsereg pártirányításának megszilárdítását biztosító néhány fontos 
1956—57-ben hozott intézkedésről. Honvédelem, 1966. 6. sz. 66—76. o. 

19 A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest, 1960. 39. o. 
20 Az MSZMP honvédelmi politikájáról. . . i. m. 151., 154—155. o. 
21 Uo. 87. o. 
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radalom tapasztalatai arra figyelmeztettek, hogy a hadseregnek a dolgozó néppel 
való szoros kapcsolatáról szóló lenini tanításokat nagyon komolyan, a formalitá
sokat sutba dobva kell végrehajtanunk. 

Ezen elv végrehajtására a Politikai Bizottság határozata alapján a hadsereg
beli pártszervek megfelelő lépéseket tettek. Már az 1958. évben hozott MN 
MSZMP PB határozat arra kötelezte a hadsereg pártszerveinek vezetőit, hogy 
tájékoztassák a területi pártbizottságok titkárait alakulatuk helyzetéről és ők is 
tájékozódjanak az adott terület politikai állapotáról, terveiről, kapcsolódjanak 
be a területi szervek életébe. E kapcsolatok több formában valósultak meg. A 
parancsnokok, politikai munkások tagjai lettek a területi pártbizottságoknak, 
a tanácsi szerveknek. Az 1958. évi tanácsi és országgyűlési választások előké
szítése idején pl. a hadsereg párttagságának 40 százaléka dolgozott a területi 
politikai felvilágosító munkában és a hadsereg állományából 5 országgyűlési 
képviselőt és 233 tanácstagot választottak meg a legfelső és a helyi államhatalmi 
szervekbe.22 Ez a gyakorlat azóta állandósult. 

A lakossággal, a dolgozókkal való kapcsolat azonban több formában is él. 
Elegendő itt talán csak arra utalni, hogy az új rendszerű kiképzési alakulatok 
és a hadsereg más csapatai rendszeresen részt vesznek a népgazdasági munká
ban. A végzett munkamennyiség egyáltalán nem lebecsülendő, és egyre nagyobb 
volumenű. Az általuk elért 1967—70 közötti termelési érték meghaladta az 
5,2 milliárd forintot, 1976-ban pedig egyetlen év alatt ez a mennyiség 2,4 mil
liárd forint volt.23 De ez esetben is hangsúlyozni kell, hogy az elvégzett munka
mennyiség mellett igen nagy annak politikai jelentősége, hogy a hadsereg tagjai 
a munka során közvetlen kapcsolatba kerülnek a dolgozó osztályokkal s a po
litikai nézetek kicserélése jelentős erkölcsi erőt ad mind a katonáknak, mind a 
dolgozóknak. 

A történelem sokoldalúan bizonyította Lenin 1905-ben tett azon megállapítá
sát, hogy korunkban a háborúkat a népek viselik. E történelmi követelményből 
fakad többek között, hogy a haza védelmére való felkészülés az egész társada
lom ügye kell, hogy legyen. A Magyar Szocialista Munkáspárt kezdettől fogva 
nagy figyelmet fordított a lakosság honvédelmi nevelésére. A Politikai Bizott
ság ezzel összefüggésben 1964. április 28-án határozatot hozott, amelyben töb
bek között megállapította: „Egyre tudatosabbá válik, hogy a honvédelem szocia
lista munkánk szerves része, egész társadalmunk ügye. A dolgozók helyeslik, 
támogatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a párt és a kormány tesz hon
védelmünk erősítése érdekében." A feladatokról szólva pedig a határozat ki
mondja: „Biztosítani kell, hogy a honvédelmi nevelő munka kiterjedjen az egész 
társadalmunkra. Alapvető elvként kell érvényesíteni, hogy népünk honvédelmi 
nevelése a szocialista erkölcsi és világnézeti nevelés szerves része, s ezért min
den párt-, állami és társadalmi szerv állandó kötelessége."24 

A határozat óta eltelt közel másfél évtized alatt jelentős lépéseket tettünk 
előre annak megvalósítása útján. A különböző iskolatípusoknál és felsőoktatási 
intézményeknél bevezetett honvédelmi nevelő órák, a KISZ Ifjú Gárda köreinek 
tevékenysége, az MHSZ megnövekedett szerepe, valamint a határozat után 
megalakult TIT Hadtudományi Szakosztályok munkája igazolja ezt. Az utóbbi 
eredményes tevékenységét mutatja többek között, hogy a szakosztály aktivistái 

22 MSZMP MNPB Arch ívuma . Pá r tha t á roza tok 1958. 724/Hds. PB—1958. 5. o. 
23 Az MSZMP honvéde lmi p o l i t i k á j á r ó l . . . i. m. 216. o., i l letve a Néphadsereg c. lap. 1977. 

szep tember 24. sz. 3. o. 
24 Az MSZMP honvéde lmi po l i t iká já ró l . . . i. m. 131—133. o. 
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csupán 1975-ben 3428 rendezvényt, zömmel előadásokat szerveztek, amelyeket 
173 194 fő látogatott.25 

Az egész lakosság, de különösen hadseregünk politikai, ideológiai nevelésé
ben megkülönböztetett helyet foglal el a proletár internacionalizmusra való ne
velés. A szocializmus építésének útjára lépett népek közötti szoros, széttéphe-
tetlen kapcsolat számunkra ma létkérdés, objektív szükségszerűség. E kapcsolat
ról nyomatékosan szólt Lenin is, amikor Ukrajna munkásaihoz és parasztjaihoz 
írott levelében hangsúlyozta; „a nagyorosz és az cukrán munkásoknak okvetle
nül szoros katonai és gazdasági szövetségre van szükségük, mert különben az 
»antant-« tőkései . . . egyaránt eltipornak és megfojtanak bennünket".26 A szocia
lista világrendszer létezésének körülményei között a honvédelem fogalma és tar
talma jelentősen kiszélesedett. Ma az egyes országok honvédelme magában fog
lalja az egész szocialista világrendszer védelmét. Ennek felismertetése a honvé
delmi nevelő munkánk során, az állomány eszmei nevelésében, rendkívüli jelen
tőségű. 

A Varsói Szerződés, amely ezen elv gyakorlati megvalósulása, nagy szerepet 
játszik népeink, hadseregeink életében. „A Varsói Szerződés — hangzik pártunk 
XI. kongresszusának határozata — döntő szerepet játszik a szocialista országok 
nemzetközi tevékenységének egyeztetésében, a békét és a biztonságot szolgáló 
politikai akciók kibontakoztatásában. A Varsói Szerződés tagállamainak fegy
veres ereje megbízhatóan őrködik a szocialista közösség biztonságán, a béke vé
delmének legfontosabb tényezője korunkban."27 

A Magyar Néphadsereg kiképzése, nevelése arra irányul, hogy minél ered
ményesebben járuljunk hozzá a közös feladatok megoldásához. A végrehajtott 
gyakorlatokon való részvételünk erősíti az erre irányuló munkát. A hazánkban 
1977-ben végrehajtott „Szojuz—77" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatról 
szólva Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter elmondotta: „A »Szo
juz—77« tovább erősítette testvéri fegyverbarátságunkat, hadseregeink interna
cionalista összefogását, együvé tartozását. A gyakorlat eredményesen járult 
hozzá közös feladataink maradéktalan teljesítésére való felkészülésünkhöz, 
egyesített fegyveres erőink további fejlesztéséhez."28 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusácniak határozata a fegyve
res erők, a hadsereg feladatáról szólva hangsúlyozta: „A fegyveres erők és a 
fegyveres testületek alapvető kötelességeik teljesítése során a jövőben is vállal
janak részt népgazdasági feladatok megoldásában, az ifjúság eszmei, politikai, 
kulturális nevelésében."29 E feladatok megtisztelőek számunkra, teljesítésük 
kötelességünk. 

Az elmúlt években tovább tökéletesedett hadseregünk szervezete, magasabb 
fokra emelkedett harckészültsége, csapataink jelentős mennyiségű korszerű har
ci technikát, fegyvert kaptak. Mindez lehetővé teszi, hogy az állomány a kellő 
színvonalon lássa el alapvető feladatát. Egyre inkább mély tartalommal telítő
dik az a jelszó is, hogy „Építeni és oltalmazni." De hozzá kell tenni: ehhez az is 
szükséges, hogy az állomány politikai, kulturális szintje állandóan növekedjen, 
hogy teljességében megértse a feladatok nagyságát, komolyságát. 

25 A TIT H a d t u d o m á n y i Szakosz tá lyának évi je lentése . 
26 Lenin ö s szes Művei. Budapes t , 1974. 40. k. 42. o. 
27 A Magyar Szocialista Munkáspá r t XI. kongres szusának jegyzőkönyve . Kossu th Könyvkiadó , 

1975. 459. o. 
28 Néphadsereg, 1977. márc ius 26. sz. 2. o. 
29 A Magyar Szocialista M u n k á s p á r t XI. kongres szusának j egyzőkönyve . Budapes t , 1975. 469— 

470. O. 
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E nevelőmunkához a hadsereg keretei jó lehetőséget biztosítanak. Támaszkod
va az egész társadalom e területen elért sikerére — hiszen" a most bevonulók 
50 százalékának van szakmunkás képesítése, 30 százalékuk végzett középiskolát, 
s mintegy 4—6 százalékuk főiskolát és közel 40 százalékuk KISZ-tag — a kö
zösségi élet keretében tovább lehet fejleszteni az eredményeket. Ennek többek 
között olyan mutatói vannak mint hogy az utóbbi években a katonai szolgálat 
alatt a fiatalok fele szerzett különböző kitüntető címet és hetven százalékuk 
részesült valamilyen elismerésben. Művelődési lehetőségeiket mutatja, hogy a 
katonai szolgálat alatt mintegy 70 szakmában szerezhetnek szakmunkás okleve
let, száz katonára 70 újság jut, s évente mintegy egymillió könyvet kölcsönöznek 
ki a csapatkönyvtárakból. Minden laktanya rendelkezik filmvetítővel, s rend
szeres, szervezett a színházlátogatás.30 

Az állomány politikai fejlődését mindenekelőtt a kötelező politikai foglalko
zások biztosítják, amelyeket kiegészítik a KISZ taggyűlések, állománygyűlések 
és a viták. A közéleti tevékenységre való nevelés egyik kohója a hadsereg. 

A hadsereg kulturális nevelő tevékenységéről Lenin is nem egy esetben szólt. 
Kiemelte, hogy az általános kiképzési apparátusnak „a katonai természetű 
munkával párhuzamosan kulturális munkát is kell végeznie, emelni kell a pa
rasztság tudatosságának színvonalát."31 

A Magyar Szocialista Munkáspárt több mint két évtizedes töretlen, a mar
xizmus—leninizmus elveire alapozódott politikája tükröződik a honvédelmi po
litika kérdéseiben is. Leninnek az e területre vonatkozó útmutatásai ma is 
irányt adóak. 

Ám hadseregünk története igazolja, hogy nem elegendő ezen elveket ismerni, 
alkalmazni, hanem szükséges az is, hogy azok valóságos, minden ferdítés nélkü
li érvényesüléséért nap, mint nap dolgozzunk. Az elmúlt két évtized tapasztala
tai igazolják, helyes úton járunk. A további eredményekhez pedig biztosíték 
pártunk következetes politikája. 

30 Lásd: Néphadsereg, 1977. június 18. sz. 6—7. o. Nádor Györgynek, az Állami Ifjúsági Bizott
ság titkárának nyilatkozata. 

31 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 795. o. 
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Шандор Муч 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АРМИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ 

Резюме 

Ленинские принципы строительства армии и опыт Советской Армии были и остаются 
решающими и сегодня в строительстве Венгерской Народной армии. Однако реализация 
этих принципов и опыта в отдельных периодах развития нашей армии, — исходя из полити
ческой основы, — совершалась по-разному. 

В первый период организации и развития, в период 1945—1948 гг., во время рабоче-кре
стьянской демократической диктатуры эти принципы, — принимая во внимание также ин
тересы коалиционных партий, — можно было внести в армию исключительно лишь как 
часть военной политики Коммунистической Партии. Эта задача практически выполнялась 
офицерами-воспитателями и офицерами-коммунистами, занимавшими значительные долж
ности в армии. Реализация на практике ленинских принципов с учетом политической об
становки в большой мере содействовала тому, что в борьбе за власть армия поддерживала 
не реакцию, а революционные силы. 

После победы социалистической революции в 1948 году — во второй период развития — 
мы приступили к строительству армии социалистического типа строго на основании ленин
ских принципов и опыта Советской Армии. Это — наряду с готовностью нашего народа 
принести жертвы — сыграло значительную роль в том, что спустя несколько лет, молодое 
социалистическое государство, молодая диктатура пролетариата располагали существен
ными по своему численному составу и вооружению вооруженными силами, сформирован
ными из трудового народа. 

Ошибки, вытекающие из культа личности, допущенные в ходе строительства социализма, 
оказали воздействие и на строительство армии, на её морально-политический облик. В аспекте 
армии это проявилось в том, что были нарушены ленинские принципы строительства, а 
в ходе применения опыта Советской Армии были оставлены без внимания национальные 
особенности. Это явилось одной из причин того, что в 1956 году, во время контрреволюции, 
армия не смогла полностью выполнить свою задачу. 

После подавления контрреволюционного мятежа Венгерская Социалистическая Рабочая 
Партия последовательно ликвидировала ошибки, допущенные ранее в области строительства 
армии. В соответствии с ленинскими принципами руководство армией, вооруженными силами, 
контроль были переданы непосредственно в компетенцию Центрального Комитета ВСРП. 
Деятельность партийно-политических органов в армии была регламентирована на основе 
ленинских норм партийной жизни. В принципах воспитания личного состава армии решающую 
роль стали играть социалистический патриотизм, пролетарский интернационализм, укрепле
ние дружественных связей боевого содружества с братскими армиями, прежде всего с Совет
ской Армией. Были сделаны конкретные шаги и по укреплению связи с трудовым народом 
Венгрии. Правильность этой политики подтверждается более чем двумя десятилетиями 
истории, и это является также гаранцией нашего дальнейшего успешного развития. 

Sándor Mues 

DIE ANWENDUNG DER LENINSCHEN PRINZIPIEN BEIM AUFBAU 
DER ARMEE UND DIE BENUTZUNG DER ERFAHRUNGEN 
DER SOWJETARMEE IN DER UNGARISCHEN VOLKSARMEE 

Resume 

Die Leninschen Prinzipien des Aufbaus der Armee und die Erfahrungen der 
Sowjetarmee, waren und sind auch heute noch beim Aufbau der Ungarischen 
Volksarmee bestimmend. Diese Prinzipien und Erfahrungen kamen jedoch in ein
zelnen Entwicklungsabschnitten der ungarischen Armee — sich aus der politi
schen Grundlage ergebend — auf besondere Weise zur Geltung. 

— 55 — 

I 



Im ersten Abschnitt der Organisierung und der Entwicklung, in den Jahren 
1945—1948, zur Zeit der demokratischen Arbeiter- und Bauern-Diktatur, konnten 
diese Prinzipien nur als Teil der Militärpolitik der Kommunistischen Partei — 
auch die Interessen der Koalitioinsparteien in Betracht ziehend — in die Armee 
hineingetragen werden. Diese Aufgabe haben in der Praxis die Erziehngsoffiziere 
und die in der Armee in bedeutenden Einteilungen dienenden kommunistischen 
Offiziere erfüllt. Die Geltendmiaohung der die politischen Verhältnisse in Betracht 
ziehenden Leninschen Prinzipien hat viel dazu beigetragen, daß die Armee im 
Kampf um die Macht nicht die Reaktion, sondern die revolutionären Kräfte unter
stützte. 

Nach dem Sieg der sozialistischen Revolution, nach 1948 — im zweiten Ab
schnitt der Entwicklung — wurde der Ausbau der Armee sozialistischen Typs 
streng auf der Grundlage der Leninschen Prinzipien und der Erfahrungen der 
Sowjetarmee begonnen. Dies spielte — neben der Opferfreudigkeit des Volkes — 
eine bedeutende Rolle darin, daß der sozialistische Staat nach einigen Jahren so
wohl bezüglich des Manmschafitsstandes, als der Bewaffnung über eine starke, 
aus dem werktätigen Volks organisierte bewaffnete Macht verfügte. 

Im Laufe des Aufbaus des Sozialismus haben sieht die aus dem Personenkult 
ergebenden Fehler auch auf das moralisch-politische Antlitz der Armee ausge
wirkt. Bezüglich der Armee hat sich dies darin gezeigt, daß die Leninschen Prin
zipien verletzt, bei der Anwendung der Erfahrungen der Sowjetarmee die national
len Eigenheiten außer acht gelassen wurden. Dies war einer der Gründe, daß im 
Jahre 1956, zur Zeit der Gegenrevolution die Armee ihre Aufgabe nicht zur 
Gänze erfüllen konnte. 

Nach der Niederschlagung der Gegenrevolution hat die Ungarische Sozialistische 
Arbeiterpartei die auf dem Gebiete des Armeeaufbaus früher gemachten Fehler 
konsequent liquidiert. Den Leninschen Prinzipien gemäss wurden die Lenkung, 
Kontrolle der Armee unmittelbar in den Wirkungskreis des Zentralkomitees ein
gezogen. Die Tätigkeit der Partei- und politischen Organe in der Armee wurde 
auf Grund der Leninschen Normen des Parteilebens geordnet. In den Erziehungs
prinzipien der Armee erhielten der sozialistische Patriotismus, der proletarische 
Internationalismus, die Pflege der Verbindungen zu den Brüderarmeen, vor allem 
zur Sowjetarmee eine determinierende Rolle. Konkrete Schritte wurden auch 
zur Festigung der Verbindungen mit dem werktätigen Volke unternommen. Die 
Richtigkeit ' dieser Politik wurde von der Geschichte von mehr als zwei Jahr
zehnten bestätigt und dies bietet auch die Gewähr für unsere weitere erfolgreiche 
Entwicklung. 

i 



GYÁROS LÁSZLÓ 

ÜJ szó 
A Szovjet Hadsereg lapja Magyarország lakossága számára 

A Sajtópalota 

Ez a régebben New York palota, az utóbbi években inkább Sajtópalota néven 
emlegetett nagyméretű, jellegzetes, tornyos épület Budapesten, a Lenin körút és 
a Dohány utca sarkán magasodik. 1951 óta a Lapkiadó Vállalat székháza. 

Ebben az épületben jelent meg 1945. február 2-án a szovjet hadsereg magyar 
nyelvű lapja, az Űj Szó. Első száma megjelenésének 30. évfordulóján a Sajtó
palota főbejáratának belső falán márvány emléktáblát helyeztek el a Lapkiadó 
Vállalat dolgozói, amelyen arany betűs szöveg hirdeti : 

E házban jelent meg 1945. február 2-án 
az Űj Szó, 

a Szovjetunió Vörös Hadseregének 
magyar nyelvű napilapja 

Az Üj Szó első száma megjelenésének 30. évfordulóján elhelyezett emléktáb^ 
lát azóta is minden esztendőben, február 2-án megkoszorúzzák a Lapkiadó Vál
lalat dolgozói, akik ezzel is bizonyítják: nem felejtették el, és soha nem fogják 
elfelejteni, hogy hazánk felszabadulását, szabadságunkat és függetlenségünket 
a Szovjetuniónak, a Szovjetunió Vörös Hadseregének köszönhetjük. 

Az Űj Szó 

Harminchárom esztendővel ezelőtt, 1944. szeptemberében már az egész világ 
tudta, hogy a hitleri Németország elvesztette a háborút. Tudta ezt Hitler min
den szövetségese és minden ellensége egyaránt. 

Az idő tájt Németország három szövetségese lépett ki egymás után a háború
ból és fordult ellene: augusztus 23-án Románia, szeptember 4-én Finnország és 
szeptember 9-én Bulgária. Olaszország pedig már jóval korábban faképnél 
hagyta volt szövetségesét. 

A hadihelyzet 1944. szeptember elején a következő volt: 
a Kárpátok térségében a 4. Ukrán Front (parancsnoka Petrov hadseregtábor

nok) nyomult előre az „Árpád-vonal" felé; 
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a 2. Ukrán Front (parancsnoka Malinovszkij marsall) Románián keresztül át
lépte a magyar határt, és Battonya térségében megkezdte Magyarország felsza
badítását. A 2. Ukrán Front egységeivel együtt harcoltak a szovjet hadsereg
hez átállt román csapatok; 

a 3. Ukrán Front (parancsnoka Tolbuhin marsall) alakulatai Jugoszlávián és 
Bulgárián keresztül, a csatlakozott jugoszláv csapatokkal együtt, átlépték 
a magyar határt és folytatták előnyomulásukat. 

A szovjet hadsereg a háborúnak ebben a szakaszában már nemcsak fegyver
rel, hanem röpcédulák ezreivel és tízezreivel is harcolt. 

A röpcédulák szövege többnyire így hangzott: Hitler-Németország elvesztette 
a háborút. — A katonai összeomlás következménye Németország teljes elszige
telődése. — Olaszország és Románia már harcol Hitler-Németország ellen. — 
Bulgária és Finnország kilépett a háborúból. — Magyarország a teljes katonai 
összeomlás előtt áll! Szakítani a németekkel: ez Magyarország megmentésének 
útja! 

A röpcédulákat szovjet repülőgépek a magyar katonai egységek állásaira szór
ták le. A pilóták jól céloztak: többezer hadifogságba került magyar honvéd zse
bében őrizte ezeket a röpcédulákat, főképp a „Magyar Katona! Ne vérezz Hit
lerért és magyarországi bérenceiért!" — kezdetűt, mivel a hátlapján olvasható 
magyar és orosz nyelvű szöveg szerint, ha annak birtokában önként megadja 
magát, mint hadifogoly jó bánásmódban részesül, a Vörös Hadsereg parancs
noksága gondoskodik életbiztonságáról, valamint arról, hogy a háború befeje
zése után hazatérhessen családjához. 

Szeptember 23-án gyakorlatilag is megkezdődött Magyarország felszabadítása. 
Battonya térségében a 2. Ukrán Fronthoz tartozó 18. páncélos hadtest egységei 
átlépték az országhatárt és feltartóztathatatlanul nyomultak előre. 

Néhány nappal később, szeptember 26-án, megjelent Lvovban a Magyar Új
ság. Kiadta a 4. Ukrán Front politikai osztálya, szerkesztette Illés Béla, a szov
jet hadsereg őrnagya. Ezzel csaknem egyidejűleg megjelent a Híradó is. Kiadta 
a 2. Ukrán Front politikai osztálya. Szerkesztette Ráth Károly, a szovjet had
sereg századosa. 

A magyar területen előrenyomuló, felszabadító szovjet hadsereg politikai 
osztályai nagyon fontosnak tartották a magyar polgári lakosság tájékoztatását, 
és a Magyar Újság, valamint a Híradó kitűnően ellátta ezt a feladatot. Mind
két lap, már nem a röpcédulák stílusában, hanem részletesen tájékoztatta olva
sóit, naponta közölte a Szovjet Sajtóiroda, valamint a nyugat-európai hadszín
tér hadijelentéseit, foglalkozott a nemzetközi helyzet híreivel és bőséges hír
anyagot közölt a magyarországi eseményekről. 

A Magyar Újság és a Híradó 1944 végén a már felszabadult Debrecenben ta
lálkozott és egyesült. Mindkét lap eleinte kézzel hajtott, teherautóra szerelt tá
bori nyomdagépen készült, de ha valamelyik felszabadult kis városban találtak 
üzemképes nyomdát, akkor ott nyomták. Az egyesült két lap címét az első buda
pesti szám megjelenésekor változtatták meg, ekkor lett a hadrakelt Vörös Had
sereg magyar nyelvű lapjának címe: „Űj Szó, a Szovjet Hadsereg lapja Ma
gyarország lakossága számára". 

Amikor az Űj Szó első száma Budapesten 1945. február 2-án megjelent, a fő
város még nem szabadult fel teljesen. A budai oldalon harapófogóba került, 
körülzárt német és magyar fasiszta egységek kétségbeesetten lőtték Pestet, 
egyebek között a New York palota és az Athenaeum épületét is. 

Mai szemmel nézve talán elhamarkodottnak tűnik, hogy a szerkesztőség az 
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Az Űj Szó elődei + 

ostromlott fővárosban, hihetetlenül nehéz körülmények között megkezdte mun
káját. Akkor azonban ennek óriási jelentősége volt. Mert az a tény, hogy a 
Szovjetunió Vörös Hadseregének magyar nyelvű lapja Budapesten jelent meg, 
már bizonyította a fasiszták végleges vereségét Magyarország területén. 

Az Üj Szó szerkesztősége 

Főszerkesztő: Illés Béla 
Főszerk. helyettes : Kassai Géza 
Felelős szerkesztő : Ráth Károly 
Szerkesztő: Gyáros László 
Felelős kiadó : Garasin Rudolf 
Főmettőr : Herdó József (Athenaeum) 

Munkatársak 

Balabán Éva 
Bazsik Ilona 
Bojadzsijeva Antónia 
Bolgár Elek dr. 
Botár Berta 
Csabán J. 

Ék Sándor 
G. Fazekas Erzsébet 
Fedor János 
Fekete Anna 
Flórián Tibor 
Fomin Sz. 
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Oldner Vladimir 
Péter Imre 
Pirityi Sándor 
Pruszenko V. 
Rab Zsuzsa 
Rákos Ferencné 
Ránki (Roxi) József 
Rex György 
Rex László 
Rosta Endre 
Sándor István Tamás 
Sarló Sándor 
Szabó Ferenc 
Székács Hella 
Szekeres József 
Tyerentyev V. 
Wagner Anna 
Zamek Valdimir 
Zsombor János 

Miről írt az Üj Szó? 

Az Űj Szó Budapesten megjelent 1. számának „Frontszakadás" című vezér
cikkéből idézünk néhány sort : 

„Két héttel ezelőtt indult meg a Vörös Hadsereg támadása Lengyelországban 
és Kelet-Poroszországban. Azokon a frontszakaszokon, amelyek Németország 
fontos életereihez és a német fővároshoz, Berlinhez is a legközelebb esnek. Ért
hető, hogy a német hadvezetőség a legnagyobb figyelmet ezeknek az arcvona
laknak szentelte. Éveken át itt építette acélból és betonból a legtökéletesebb 
erődítmény vonalat. Itt összpontosította hadosztályainak javarészét. Erről a vé
delmi vonalról kürtölte világgá a német hírverés, hogy bevehetetlen . . . 

A Vörös Hadsereg január közepén néhány nap alatt áttörte és szétzúzta a 
„bevehetetlen" német védelmi vonalat, amelynek az volt a rendeltetése, hogy a 
Vörös Hadsereget Németország belső területeitől, katonai, gazdasági és politikai 
gócpontjaitól távol tartsa. 

A Vörös Hadsereg támadása olyan lendülettel indult, és olyan fokozódó iram
ban folytatódik, hogy a szovjet csapatok alig két hét alatt több mint 400 kilo
métert nyomultak előre nyugat felé, felszabadították csaknem egész Lengyelor
szágot, megszállták Kelet-Poroszország jelentékeny részét, elvágták a Kelet-
Poroszországban rekedt német hadosztályok visszavonulási útját, benyomultak 
Németországnak a Ruhr-vidék mellett legfontosabb ipari területére . . . 

A nemzetközi sajtó a német front szakadásának (A szerző kiemelése.) nevezi 
azokat a csapásokat, amelyeket a Vörös Hadsereg az utóbbi két hét alatt a német 
hadseregre mér t . . . " (A vezércikket Gregor Karpatszkij írta.) 

A lap második oldalán „Toborzásról" címmel ír roppant fontos cikket Ivan 
Beljajev. Idézünk a cikkből : 

„Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya a fegyverszüneti egyezmény
ben, amelyet a Szocialista Szovjetköztársaságok, az Egyesült Brit Királyság és 
az Észak-Amerikai Egyesült Államok kormányaival kötött, kötelezte magát ar-
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ra, hogy »-Magyarország legalább nyolc nehézfegyverzettel ellátott gyaloghad
osztályt állít fel.« Ez az újonnan létrehozandó magyar nemzeti hadsereg meg
kapta a Szövetségesektől az engedélyt arra, hogy részt vegyen a Hitler Német
országa elleni szabadságharcban .. . 

A magyar közvélemény nincs teljesen tisztában Magyarország nemzetközi 
helyzetével. Azt sem tudja pontosan, hogy milyen óriási vérveszteséget szenve
dett a magyar nép a Don mellett és Galíciában, de még kevésbé tudja, hogy ez 
az idegen érdekekért, Hitler érdekeiért kiontott magyar vér minden cseppje 
g y a l á z a t o t hozott a magyar népre . . . 

A fegyverszüneti megállapodás aláírása annyiban könnyített ezen a helyzeten, 
hogy Magyarországnak megadja a lehetőséget, hogy miután éveken át kutya
hűséggel szolgálta az emberiség legocsmányabb ellenségét, Hitlert, most kive
gye részét a világ népeinek Hitler-ellenes szabadságharcából..." 

Dalnoki Miklós Béla vezérezredes, Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormá
nyának elnöke toborzási felhívással fordult Magyarország népéhez. Ezzel a ma
gyar kormány megkezdte ,,a fegyverszüneti megállapodásban Magyarországra 
rótt kötelezettségek végrehajtását" és egyben élt a reá ruházott joggal, a had
seregszervezés jogával. 

Ugyanezen a második oldalon Kassai Géza foglalkozik a sztálingrádi csata, 
a világtörténelem addig legnagyobb ütközete második évfordulójával (1943. feb
ruár 2.). Terjedelmes cikkében — egyebek között — a New York Herald-ot 
idézi : 

„Évtizedekig fogják tanulmányozni történészek és katonai akadémiák a sztá
lingrádi csatát. Azt, hogy tudott a Vörös Hadsereg a védelemből támadásba át
menni, a kezdeményezést az egész fronton megragadni, Sztálingrád körzetében 
22 ellenséges hadosztályt bekeríteni és — azokon kívül, akik a fegyvert letet
ték — teljesen megsemmisíteni. Azt, hogy ez a harc mint fejlődött támadássá az 
összes frontszakaszokon." 

Befejezésül pedig Sztálint idézi (1944. november 6-i beszéd): 
„Most, amikor a honvédelmi háború győzelmes befejezéséhez közeledik, tel

jes nagyságában áll előttünk a szovjet nép történelmi szerepe. Most mindenki 
elismeri, hogy a szovjet nép önfeláldozó harcával megmentette az európai civi
lizációt a fasiszta pogromlovagoktól. Ez a szovjet nép világtörténelmi nagy 
érdeme." 

Budapest szabad! 

Néhány nap alatt az Űj Szó szerkesztősége, valamint — Herdó József főmettőr 
vezetésével — az Athenaeum nyomda dolgozóinak egy csoportja jó együttmű
ködésének eredménye nemcsak biztosította a lap rendszeres megjelenését, ha
nem 1945. február 14-én, Budapest felszabadulása másnapján, megjelent az Űj 
Szó rendkívüli kiadása. A rendkívüli kiadás főcíme: Budapest szabad. Alatta 
Sztálin marsall napiparancsa, amelyben a 2. Ukrán Front parancsnokának, Ma-
linovszkij marsallnak, valamint a front vezérkari főnökének, Zaharov vezér
ezredesnek és a 3. Ukrán Front parancsnokának, Tolbuhin marsallnak, valamint 
a front vezérkari főnökének, Ivanov altábornagynak köszönetet mond azért, 
hogy: 

a 2. Ukrán Front csapatai, együttműködve a 3. Ukrán Front csapataival, más
fél hónapos ostrom kemény küzdelmei után, a nagyvárosi háború utcai harcai
nak nehéz körülményei között, ma, február 13-án befejezték a Budapesten kö-
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rülzárt ellenséges kötelékek megsemmisítését, s így teljes egészében elfoglalták 
a magyar fővárost, Budapestet, a német védelem fontos központját a Bécs felé 
vezető úton. 

E különszám közli a február 13-i szovjet hadijelentést is, amelynek a buda
pesti győzelemre vonatkozó része a következőket tartalmazza: 

A budapesti harcok folyamán a 2. Ukrán Front csapatai több mint 110 000 
ellenséges katonát és tisztet fogtak el, köztük Pfeffer-Wildenbruch vezérezre
dest, a budapesti kötelékek német parancsnokát, vezérkarával együtt, és a kö
vetkező zsákmányt ejtették: 15 repülőgép, 269 harckocsi és rohamlöveg, 1257 lö
veg, 476 aknavető, 1431 gépfegyver, 83 páncélgépkocsi, 5153 gépkocsi, 1326 mo
torkerékpár, 3925 hadianyaggal megrakott szekér, 194 mozdony, 9475 vasúti 
kocsi, 46 lőszer-, hadianyag- és élelmiszerraktár. Az ellenség halottakban több 
mint 49 000 katonát és tisztet vesztett. 

A krími értekezlet 

Az Űj Szó e különszáma beszámol a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Ál
lamok és Nagy-Britannia vezetőinek a Krím-félszigeten megtartott világtörté
nelmi jelentőségű értekezletéről, amelyen részt vett Churchill, Nagy-Britannia 
miniszterelnöke, Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Sztálin, a 
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ÉLJEN. ERŐSÖDJÉK, MÉLYÜLJÖN 
A SZOVJET-MAGYAR BARÁTSÁQ 
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A magyar szabadság 

Szovjetunió Népbiztosi Tanácsának elnöke, továbbá a három nagyhatalom kül
ügyminiszterei, a vezérkari főnökök és más tanácsadók. 

À három szövetséges nagyhatalom 1945. február elején megtartott nyolc na
pos értekezletéről nyilatkozatot adtak ki, amelynek bevezetője közli a rész
vevők teljes névsorát, kilenc fejezete pedig azokkal a fontos nemzetközi kérdé
sekkel foglalkozik, amelyekről tárgyaltak és amelyekre vonatkozóan döntő fon
tosságú határozatokat hoztak. A kilenc fejezet alcíme a következő: 

I. Németország szétzúzása 
II. Németország megszállása és ellenőrzése 

III. Németország jóvátételi kötelezettsége 
IV. Az Egyesült Nemzetek értekezlete 
V. A felszabadított Európára vonatkozó Nyilatkozat 

VI. Lengyelországról 
VII. Jugoszláviáról 

VIII. A külügyminiszterek tanácskozása 
IX. Egység a béke megszervezésében, valamint a háború vitelében 

A Nyilatkozat valamennyi fejezete egyformán fontos és nagy jelentőségű ha
tározatokat tartalmaz. De ma, több mint harminc esztendővel a második világ
háborút követő békés rendezés után, a béke fenntartása és megőrzése szempont
jából talán legfontosabb a IV. fejezet, amely az Egyesült Nemzetek értekezleté-
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nek 1945. április 25-re, San Franciscóba való összehívásáról, az Egyesült Nem
zetek Szervezetének megalapításáról intézkedett. 

Erre vonatkozóan a Nyilatkozat IV. fejezete a következőket mondja: 
„Elhatároztuk, hogy szövetségeseinkkel együtt a legközelebbi időben általá

nos nemzetközi szervezetet létesítünk a béke és biztonság fenntartása céljából. 
Az a véleményünk, hogy ennek nagy jelentősége van mind az agresszió megelő
zése, mind a háború politikai, gazdasági és szociális- okainak elhárítása szem
pontjából. Ezt csak az összes békeszerető népek szoros és állandó együttmű
ködése biztosíthatja." 

A magyar szabadság győzelme 

Az Űj Szó a szovjet hadsereg magyar nyelvű lapja, ezt követően több mint 
három esztendeig rendszeresen megjelent, megbízhatóan tájékoztatta olvasóit a 
hadihelyzetről, a háború igazi jellegéről, a háború utáni kibontakozásról, Ma
gyarország demokratizálásáról és újjáépítéséről, a nemzetközi helyzetről, a 
Szovjetunió életéről, és mindvégig a szovjet—magyar barátság őszinte harcosa 
volt. 

A lap utolsó, IV. évfolyamának 78. (894.) száma Magyarország felszabadulása 
napjának harmadik évfordulóján, 1948. április 4-én jelent meg. A 16 oldalas 
ünnepi szám „A magyar szabadság győzelme" című vezércikkéből idézünk: 

„Ma három esztendeje fejeződött be a súlyos, véres, diadalmas harc, melyet 
Magyarország fölszabadításáért folytatott a nagy Vörös Hadsereg és folytattak 
négy évszázadon keresztül a magyar nép legjobbjai. Több, mint 400 esztendeje 
annak, hogy Magyarország elvesztette függetlenségét, hogy a magyar nép nya
kába vette a Habsburgok igáját. A szolgaság 400 esztendeje alatt a magyar nép 
legjobbjai sohasem mondottak le a szabadságról és függetlenségről, újból és új
ból föllángolt a nemzeti függetlenségi háború tüze . . . 

A történelem folyamán elválaszthatatlan egységbe forrott a magyarság nem
zeti és szociális felszabadulásának ügye. A németet kiverte Magyarország föld
jéről a diadalmas Szovjet Hadsereg, de Magyarország függetlensége csak akkor 
vált igazán valósággá, amikor a magyar demokrácia felosztotta a magyar földet 
a földtelen magyar parasztok között, amikor Magyarország megindult a követ
kezetes demokratizálódás felé . . . 

Magyarország három esztendő előtt romokban hevert. Ma egyike Európa leg
gyorsabban újjáépülő és a dolgozó népének máris tűrhető életszínvonalat bizto
sító országainak. Három év előtt a német politika intrikáinak és a németet ki
szolgáló magyar uralkodó rétegek áruló politikájának következtében Magyar
ország tökéletesen el volt szigetelve, szövetségesek és barátok nélkül, egyedül 
állott. Ma baráti szövetséges viszony fűzi Magyarországot demokratikus szom
szédaihoz és mindenekelőtt a nagy Szovjetunióhoz. Hosszú, hosszú évszázadok 
óta nem volt ilyen jó Magyarország nemzetközi helyzete, mint most és sohasem 
volt olyan sokat ígérő a magyar jövendő, mint ma. Ezt a magyar nép a Szovjet 
Hadsereg győzelmének, a Szovjetunió baráti segítségének köszönheti. . ." 

(A vezércikket Illés Béla, az Űj Szó főszerkesztője írta.) 

Az Űj Szó búcsúja 

Az Űj Szó utolsó száma harmadik és negyedik oldalán a magyar népi demok
rácia vezetői búcsúznak a laptól. Sok-sok búcsúüzenet: a Magyar Köztársaság 
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elnöke, a Magyar Kommunista Párt főtitkára, a Szociáldemokrata Párt főtitká
ra, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára, a kultuszminiszter, a honvédelmi minisz
ter, Csepel dolgozói, az építés- és közmunkaügyi miniszter, a Gazdasági Főta
nács főtitkára, Budapest polgármestere, a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége, a 
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, a Magyar Rádió, a magyar sportolók 
nevében . . . 

Idézzünk néhány sort az egyik üzenetből : 
„— Az Űj Szó hasábjain valóban új hang, új szavak csendültek fel a német 

fasizmus jármától még alélt Magyarországon. A győztes Szovjet Hadsereg hang
ja volt és a felszabadulást és szabadságot, a függetlenséget hirdette sokmillió 
magyar munkásnak és parasztnak. És új volt ez a hang, mely a maga valóságá
ban, a maga nagyságában mutatta be a Szovjetuniót a magyar népnek, amely 
előtt bukott urai az igazságot eltitkolták. Most, amikor az Űj Szó pályafutását 
befejezi, szerkesztői elmondhatják, hogy jó munkát végeztek. Szabad és függet
len magyar nép búcsúztatja őket, amely a győztes Szovjet Hadseregben felsza
badítóját látja, a hatalmas Szovjetunióban pedig a kis nemzetek függetlensé
gének legfőbb őrét tiszteli." 

Az Űj Szó szerkesztősége válaszolt az üzenetekre és így búcsúzott : 
„Az Űj Szó szerkesztősége és kiadóhivatala hálás köszönetet mond a magyar 

demokrácia vezetőinek meleg, bajtársias búcsúszavaikért. És hálás köszönetet 
mond olvasóinak, kik írásban és szóban adott bírálataikkal, kívánságaikkal és 
támogatásukkal megkönnyítették három és fél esztendős munkánkat. Az Űj 
Szó megszűnik, de mi valamennyien, akik az Űj Szót írtuk, és terjesztettük, 
tovább folytatjuk a munkát a szovjet—magyar barátságért, a demokráciáért, 
az igazi békéért." 

Jlac/io ffbapoiu 

YVL CO (HOBOE CJIOBO) 
Ta3exa CoBexcKOö APMHH «UH HaccneHHa BeHrpHH 

Pe3K>Me 

KoMaHflOBaHHe COBCXCKHX BOHCK, npoABHraBinnxcH Bnepefl no xeppHxopnn BeHrpHH, cHHxajiO' 
BaxcHbiM flenoM HH(J)opMHpoBaxb MecxHoe HacejieHHe, nosxoiviy 6MJIO Hanaxo H3iiaHHe AByx ra3ex 
Ha BeHrepcKOM sobiKe: „Maabap Yňiuar" (BeHrepcKaa Ta3exa) BbinycKanacb 4 - H M YKpaHHCKHM 
tDpoHxoM non, peziaKUHeH Eenbi Hujieuia, a apyraa ra3exa ,,XHpa,ao" (BCCXHHK) H3,aaBajiacb 2-M 
YKpaHHCKHM OpoHxoM, penaKxopoM eë öbiji Kapón Pax. 3XH ra3exw OKejiHeBHo aaßanH noa-
poÔHyio HH(})opMauHio o nojioHceHHH Ha (J)poHxe, Ha ocHOBaHHH BoeHHbix coo6meHHíí TACC 
H cBOflOK c TUJX 3anana, HH(jjopiviHpoBajiH o MOKjjyHaponHOH o6cxaHOBK&, a xaK»ce H o COÔMXHHX. 
B BeHrpHH. 

B KOHue 1944 ro^a o6e ra3exbi 6WJIH oöbexiHHeHM B onny nop, Ha3BaHneM „Yö Co" (Hoöoe 
CJIOBO), KoxopaH KaK ra3exa KpacHoíí APMHH npoflojraana Becxu HH(J)opMauHOHHyK), npocßexHxejib-
HO-nponaraHflHcxcKyK) aeaxejibHocxb CBOHX npeAuiecxBeHHHu. TnaBHbiM peziaKxopoM ra3exu cxan 
Bejia Hímem, 3aMecxHxejreM rjiaBHoro penaKxopa — Te3a Kauiuian, oxBexcxBeHHbiM pe^aRxopoM 
— Kapoii Pax, peaaKxopoM Jlacjio ílbapoui, oxBexcxBeHHbiM H3aaxejieM — Py^onb^» rapauxHH. 

rTepBbiíí HOMep ra3exbi 6bin H3aaH 2 AHBapa 1945 rosa B Ey/taneinxe, ocBOÖoacfleHHOM jinuib 
oxnacxH. C 3xoro MOMeHxa ra3exa B xeneHHe öojiee xpex jiex HH^opMHpoBajia CBOHX HHxaxe.aeK 
o nojTOJKeHHH Ha (J)poHxax, o xapaKxepe BOHHH, O BO3MOKHOCXHX eë pa3BepxbiBaHH«, o npouecce 
AeMOKpaxroauHH H BoccxaHOBJieHHH cxpaHbi, o MejKÄyHapOflHOÄ oöcxaHOBKe H O JKH3HH CoBexcKoro 
CoK»3a. Ta3exa no KOHua ocxaBaJiacb HCKPCHHHM 6opu,OM 3a apyacöy coBexcKoro H BeHrepcKoro 
HapoíioB. 14 c[)eBpa^fl 1945 róna no cny*iaio ocBOÔoacaeHHH Byaaneuixa penaKuna BwnycxHxia 
cneuHaiibHbiH HOMep ra3exw. IlocjieaHHH, 78-íí HOMep ra3exbi, H3aaBaBiueHCH yace nexBepxbiH roA> 
6bi H3flaH B aeHb 3-eü roziOBiuHHbi OCBOÖOÄACHHH cxpaHbi 4 anpejia 1948 rofla. 
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László Gyáros 

ÜJ SZÓ 

Das Blatt der Sowjetarmee für die Bevölkerung Ungarns 

Resume 

Das Kommando der auf ungarischem Gebiet vordringenden Sowjettruppen erach
tete es für wichtig, die Bevölkerung zu iniormieren, weshalb es zwei Zeitungen in 
ungarischer Sprache herausgab: die 4. Ukrainische Front die „Magyar Űjság" (Un
garische Zeitung), deren Chefredakteur Béla Illés war, und die 2. Ukrainische Front 
den „Híradó" (Anzeiger) mit Károly Ráth als Chefredakteur. Diese Blätter berich
teten täglich — auf Grund des Sowjetischen Nachrichtenbureaus und der Kriegs
berichte des westlichen Kriegsschauplaitzes — über die Kriegslage, beschrieben 
die internationale Lage ebenso, wie die Ereignisse in Ungarn. 

Ende 1944 wurden die beiden Blätter vereinigt und diese Blatt hat unter dem Titel 
„Űj Szó" (Neues Wort) als Blatt der Roten Armee die aufklärende, orientierende 
und Propagandatätigkeit der Vorgänger fortgesetzt. Chefredakteur wurde Béla Illés, 
sein Stellvertreter Géza Kassai, verantwortlicher Redakteur Károly Ráth, Redak
teur László Gyáros, verantwortlicher Herausgeber Rudolf Garasin. 

Seine erste Nummer erschien im erst teilweise befreiten Budapest am 2. Januar 
1945. Von da ab unterrichtete das Blatt über drei Jahre hindurch seine Leser über 
die Kriegslage, über den Charakter des Krieges, die Möglichkeiten der Entwirrung, 
über den Prozeß der Demokratisierung den Wiederaufbau des Landes, die inter
nationale Lage und über das Leben in der Sowjetunion. Es war stets ein aufrich
tiger Kämpfer für die sowjetisch—ungarische Freundschaft. 

Aus Anlaß der Befreiung Budapests hat die Redaktion am 14. Februar 1945 eine 
Sondernummer herausgegeben. Die Letzte Nummer des Blattes, die Nummer 78 des 
IV. Jahrganges ist am 3. Jahrestag der Befreiung unseres Landes, am 4. April 
1948 erschienen. 



BERCSÉNYI LÄSZLÖ HALÄLÄNAK 200. ÉVFORDULÓJÁRA 

ZACHAR JÓZSEF 

BERCSÉNYI LÁSZLÓ (1689—1778) 

„Generális vagyok Frantzia ország
ban, de az Szívem 's Vérem magyar." 

1944. októberében történt. A korábban az antifasiszta belső francia erők köte
lékében harcoló, majd a „Szabad Franciaország" új jáalakult demokrat ikus re 
guláris hadseregében az 51/52-es nemzetközi zászlóalj 3. harci osztagába beosz
tott magyar Petőfi-század harcosai azt a harci feladatot kapták, hogy egy eset
leges német el lentámadás során a Marne folyón Luzancynál átívelő hidat védjék 
és a Párizsba vezető utat és vasútvonalat biztosítsák. A Luzancyba bevonuló 
Petőfi-századot a kisváros polgármestere és lakossága meleg szeretettel fogad
ta, és nemcsak a felszabadítókat üdvözölte személyükben, hanem emlékeztetett 
a több évszázadra visszanyúló francia—magyar katonakapcsolatokra is. így 
örömmel újságolták a harcosokat körülvevő lakosok, hogy Luzancyban van 
végső nyugvóhelye Bercsényi Lászlónak, a Rákóczi-szabadságharc kapi tányá
nak, Franciaország marsall j ának. 

A második világháború magyar szabadságharcosainak ez az osztaga elérzéke
nyülten hallgatta az üdvözlő szavakat. A legközelebbi vasárnapon pedig, a rö
vid harcszünetet kihasználva, megemlékeztek az előttük két évszázaddal itt élt 
Bercsényi Lászlóról. Mezei virágokból font koszorúval, katonai tiszteletadás ke
retében, a kisváros lakosságának részvétele mellett koszorúzta meg a Petőfi
század a kiváló előd sírját. A helyi francia lakosokban is nagy lelkesedést vál
tott ki, amikor a főtéren piros-fehér-zöld nemzeti zászlóval felsorakozott a ma
gyar század, és kuruc kori menetdalokat énekelve a kastélykápolnához vonult.1 

A kápolnához érve Marschall László százados és a többi koszorúzó magyar 
szabadságharcos meghatot tan betűzte a sírfeliratokat. A templom külső falán ez 
a márvány táblába vésett szöveg olvasható: „Életben marad t kuruc tár sai, a kék 
huszárok 1778. j anuá r 12-én itt temették el 86 éves vezérüket." A kápolnában, 
a déli falhoz illesztett fekete márvány síremléken, négy emléktábla hirdet i az 
oltár előtti boltozott kr ip tában nyugvó érdemeit. A talapzaton levő és legolvas-
hatóbb írás így szól: „Miután hosszan védelmezte apjával, Bercsényi Miklós 
gróffal, a Magyar Királyság főgenerálisával a szabadságot, elhagyta hazáját. 
Franciaországban telepedett le XIV. Lajos uralkodása alatt 1712-ben." A tula j 
donképpeni sírfelirat e fölött helyezkedik el, és ez a következő: „Itt nyugszik a 

1 Sőtér I.: Magyar—francia kapcsolatok. Budapest, 1946. 198. o. ; Györkéi J. : Marchall László. 
Forradalmárok, katonák. Budapest, 1968. 83. o,; Komját I.—Pécsi A.: A szabadság vándorai. Ma
gyar antifasiszták Franciaországban 1934—1944. Budapest, 1973. 167. o. 
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Bercsényi László, Franciaország marsallja. 
Egykorú francia metszetről készült másolat a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé
nyében. Az eredeti a G. Cottreau-gyűjteményben. 



magas rangú és híres földesúr, gróf Berchény László Ignác úr, magyar főnemes, 
Franciaország marsallja, a királyi és katonai Szent Lajos-rend nagykeresztese, 
Luzancy, Messy, Courcelles-sur-Marne és más helységek földesura, korábban 
Lotharingia főlovászmestere, Lotharingia és Bar uralkodójának udvari tanácso
sa, tiszteletbeli lovagja, Commercy várának és városának kormányzója, Com-
mercy kormányzósági hadnagya és a fent nevezett város vadászkapitányságának 
királyi kapitánya, aki 1778. január 9-én hunyt el 86 éves korában, és akit hitve
se, a magas rangú és híres Anne-Catherine de Viette-Gezard úrnő mellé helyez
tek." Egy további, latin nyelvű táblán ez áll: „Hatalmas vezér, ősökkel dicső, 
még dicsőbb önmaga által; ősei jogát védelmezte, de midőn Magyarországra az 
ég haragja nehezedett, nem volt képes többé a szerencsétleneknek segítséget 
hozni. Sírva hagyta el síró hazáját, úgy rendelte a sors, hogy a franciáknak le
gyen dicsősége, reménye és szeretete." A negyedik táblán dicsőítő költemény 
van: „Itt nyugszik egy Bercsényi. Maga a gyászba borult hírnév véste sírjára 
nevét. Harcosok, ti mindannyian virággal tartoztok az emlékezetének; ő a táma
szotok, szeretetetek, dicsőségtek volt. A halál az élettől megválni kényszerítvén 
őt, az erények gazdag forrását apasztotta ki. Óh, miért nem lehetett a világ bol
dogságára halhatatlan úgy, mint neve."2 

A Petőfi-század harcosai egyre növekvő büszkeséggel olvasták a nagy elődöt 
dicsőítő, megkopott, francia nyelvű szavakat, és hosszan elnézték a sírkövet dí
szítő Bercsényi-címert, marsallbotot és a Szent Lajos-rend nagykeresztjét. Még 
egy közös estét tölthettek Luzancy lakosaival, azután harcfeladataik háttérbe 
szorították a Bercsényi László élete iránti jogos érdeklődésüket, amelyet a helyi 
lakosok egyébként is csak hézagos és pontatlan hagyományőrzésükkel elégíthet
tek ki. 

Bercsényi László halála kétszáz éves évfordulója alkalmából jelen tanulmá
nyunk kísérli meg felvázolni azt a páratlan tizennyolcadik századi magyar élet
utat, amelyet a Habsburg-történetírás igyekezett kitörölni a magyar nép em
lékezetéből, amely iránt felébredt ugyan a századfordulón az érdeklődés, de 
amelyet mégis csak erősen hézagosan és eltorzítottan ismerhet a közvélemény
nek az a szűk rétege, amely egyáltalán találkozott az eddigi néhány tanulmány
kísérlettel. Ügy érezzük, tartozunk nemzeti önismeretünknek azzal, hogy kuta
tási eredményeinket közreadjuk, hiszen a korabeli hadtörténelmi munkák szin
te minden lapján Bercsényi László nevére lelünk. Ezt a nevet ugyan a leg
különbözőbb formákban írták le, mint : Berchény, Berchény, Bercheni, Berchéni, 
Berchini, Berkeny, Bercsény, Bereczyni, Bereczeny, Berczenj, Berczén, Berzeni, 
Berzini, Berzenj, Berseny, Bersigny stb. Valamennyi névalak mögött azonban 
ugyanaz a hazájához rendületlenül hív magyar rejtőzik, aki a kényszerű tá
vollétben, a francia katonai szolgálatban, a legmagasabb rendfokozatig emel
kedve is mindig így írta alá nevét: „Gróf Bercsényi László, magyar főnemes, 
Franciaország marsallja." 

* 

2 Thaly Kálmán gyűjtése. Kéziratos hagyaték. A Bercsényi-monográfia IV—V. kötetének jegy
zetanyaga. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSzKK), Fol. Hung. 1389. 
folio 153.; Forster Gy.: Gróf Berchényi László, Franciaország maréchalja. Budapest. 1925. 26. és 
köv. o. Megjegyzés: A sírfeliratokat Thaly K. fordításában idézzük, némi igazítással az eredeti 
szövegek alapján. (Egyébként a sírfeliraton nemcsak Bercsényi László születési idejének 
feltüntetése hibás, hanem hitvesének neve is pontatlanul szerepel. Helyesen: Anne-Catherine 
de Wiet-Girard.) 
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Bercsényi László a sírfeliratra vésett dátummal ellentétben nem 1692-ben, ha
nem 1689. augusztus 3-án született Eperjesen. Apja ifjabb gróf székesi Bercsényi 
Miklós (1665—1725) volt, aki a nagyszombati egyetemen végzett tanulmányai 
után a családban hagyományos katonai pályát választotta. Szeged főkapitánya
ként ezredesi rendfokozatban vett részt 1686-ban Buda visszafoglalásában, és az 
itt mutatott hősiességért kapta az ostromban szintén kiválóan harcoló idősebb 
Bercsényi Miklós tábornokkal, édesatyjával együtt a grófi ' rangot. Bercsényi 
László édesanyja, gróf homonnai Drugeth Krisztina (1655—1691), Drugeth 
György tábornok lánya volt. Bercsényi László szüleinek házasságkötésére a tö
rökellenes visszafoglaló háborúk egyik szünetében, 1688-ban került sor. Bercsé
nyi László születését követően apját hamarosan bányavidéki helyettes tábornok
ká nevezték ki, majd elnyerte Ung vármegye örökös főispáni tisztét is. A gyer
mek Bercsényi László az első éveket szülei birtokain, Varannón, Nagyszombat
ban, Tavarnakon, Brúnóczon töltötte. Édesanyját 1961-ben, Zsuzsanna nevű húga 
születésével egy időben, elveszítette. Apja 1695-ben feleségül vette gróf kőrösszegi 
Csáky Krisztinát (1654—1723), Draskovich Miklós országbíró özvegyét, és ettől 
kezdve a család Ungváron élt. Itt Bercsényi László nevelője Bunkóczy Márton 
volt, de a gyermek egyúttal a helyi jezsuita gimnáziumban tanult. 

Bercsényi Miklós ezekben az években egyre inkább az udvarral szembefor
duló nemesi elégedetlenek vezetőjévé vált. Már 1696-ban a 13 felvidéki megye 
követségének vezetőjeként igyekezett közbenjárni a bécsi udvarban a nemes
séget ért sérelmek orvoslása érdekében. Felső-magyarországi főhadbiztossá 
kinevezve 1697-ben amnesztiát eszközölt ki a hegyaljai parasztfelkelők számá
ra, miután már előzőleg lassította a fegyveres fellépést ellenük. 1697-ben Eper
jesen megismerkedett II. Rákóczi Ferenccel, aki ezt követően gyakran ven
dégeskedett Ungváron, és ettől az időtől kezdve ismerte a későbbi Nagyságos 
Fejedelmet a gyermek Bercsényi László.3 

A következő események alaposan megváltoztatták Bercsényi László életét is, 
és döntően formálták egyéniségét. A magyarországi nemesi elégedetlenek a 
császári elnyomó intézkedések ellensúlyozására a Habsburgok első számú euró
pai ellenségéhez, a francia udvarhoz fordultak támogatásért. A kapcsolatfelvétel 
hamarosan, árulás révén, a bécsi udvar tudomására jutott. Rákóczi és néhány 
társa elfogásával egyidejűleg 1701. áprilisban, az átutazóban Nagyszombatban 
tartózkodó Bercsényi Miklósnak sikerült onnan Lengyelországba menekülnie, 
családját azonban kénytelen volt Ungváron hagyni. Vagyonát — így az ungvári 
jószágokat 1701. július 27-én — a bécsi udvar zár alá vette, az udvarhoz siető 
feleségét Bécsben internálta, lányát az udvarhű nevelés biztosítására az Orso
lya-rendi apácák pozsonyi zárdájába vitték, Bercsényi László nevelésének fel
ügyeletét pedig a megbízható báró Thavonat Lajos selmeci bányagrófra és sze
pesi kamarai elnökre bízták. Egyelőre az ungvári jezsuita gimnáziumban tanul
hatott tovább, de házi nevelőjévé a német Potgiessert nevezték ki.4 

Még így sem látták azonban biztosítottnak a bécsi udvarban a gyermek Ber
csényi László udvarhű fejlődését, ezért Tha vonat Lajos indítványára a császári-

3 AuberF, F.—H.: Le politique vertueux. La candeur et la bonne foi sont plus nécessaires à 
l'homme d'État que la ruse et la dissimulation. Nancy, 1762. XII. o. ; Thaly K. : A székesi gróf 
Bercsényi család. Budapest, 1892. II. k. 7. és köv. o. Megjegyzés: A földrajzi neveket a korabei1' 
államhatárokat figyelembe véve, a felségterület állami nyelvén használjuk, ettől csak közismert 
magyar elnevezés esetén térünk el. A továbbiakban ebből következően ugyanarra a földrajzi 
fogalomra vonatkozóan többféle eltérő nyelvi forma is előfordulhat. 

4 Aubert, F.—H.: i. m. XIII. o. Nagy I. (Kiad.): A Pálóczy-Horváth család naplója 1622—1790 
Magyar Történelmi Évkönyvek és Naplók a XVI—XVIII. századból. Budapest, 1881. 2. k. 248. o. ; 
Az Ungvári Királyi Katholikus Főgimnázium történetéből. Thaly K. gyűjtése. OSzKK. Fol. 
Hung. 1389. folio 52. és 76.; Forster Gy.: i. m. 45. o. 

T - 71 — 



királyi kamara 1702. október 4-én döntést hozott, amelynek értelmében ,,az ifjú 
Bercsényi grófot egyik vagy másik szolgálója kíséretében részben az udvartar
tás költségeinek csökkentésére, részben gyanús levelezések elhárítására vigyék 
el Ungvárról Kassára a Jézus Társaság Nemesi Konviktusába tanulni".5 Hama
rosan bejegyzés tanúskodott a konviktus naplójában arról, hogy az erre a tanév
re is eredetileg Ungváron beiratkozott Bercsényi László 1702. novemberétől már 
valóban ott tanult tovább.6 Ott kapta a jezsuitáktól a bérmálás során azt az Ignác 
nevet, amely sok külföldi forrásban olvasható és amelyet a síremlékére is fel
véstek, de amelyet maga sohasem használt.7 

1703 a Rákóczi-szabadságharc kitörésének éve. A korábbi nemesi elégedetle
nek és parasztfelkelők egymásra találtak, és az első számú katonai vezető a leg
tapasztaltabb Bercsényi Miklós tábornok lett. Bizonyosan megdobogott erre a 
hírre a császári kézen levő Kassán rekedt Bercsényi László szíve is. Erről ta
núskodik az a tény, hogy amint 1703. októberében Kassát körülvették a kuruc 
csapatok, már novemberben szökést kísérelt meg. Megpróbált kijutni a város
ból az apja fővezérsége alá tartozó, a várost ostromló kuruc katonák táborába. 
A várost védő császári Montecuccoli-vértesezred őrjárata azonban elfogta, és a 
városparancsnokság Bercsényi Miklós fiát ettől kezdve hadifogolyként kezelte. 
A 14 éves gyermek azután katonai őrizet alatt folytatta a jezsuita konviktusban 
kényszerű tanulmányait, Bercsényi Miklós minden kísérlete sikertelen maradt 
kiváltására.8 

Bercsényi László kiszabadulása, a bécsi udvarral folytatott béketárgyalások si
kertelen kimenetelét követő 1704 őszi kuruc támadás során, Kassa császári fel
adásával egy időben következett be hadifogolycserével. A várost ostromló kuruc 
csapatok élén ekkor már Forgách Simon tábornagy állt. Az 1704. szeptember 
17-én megfogalmazott kapitulációs okmány, amelyet mindkét fél, Hercules Mon-
tecuccoli ezredes és Forgách Simon tábornagy szeptember 23-án jóváhagyott, 
már 1. pontjában rögzítette Bercsényi László és az egy évvel korábban kuruc 
fogságba esett Görlich Antal császári kapitány kicserélését. A 2. és 23. pont sze
rint Kassa átadásának időpontjában hagyhatta el a várost Bercsényi László és 
térhetett vissza ezredéhez Görlich. Mindez 1704. október 21-én történt meg.9 

A szabaddá vált Bercsényi Lászlót első útja három éve nem látott apjához vit
te Selmecbányára, aki ezekben a napokban ott vezette a bécsi udvarral ismétel
ten folytatott béketárgyalásokon részt vevő magyar küldöttséget. Innen nevelő
anyjához ment Besztercebányára, aki viszont ott gyógykezeltette magát. 1705 
elején ugyanott látogatta meg több ízben családját Bercsényi Miklós is. Bercsé
nyi László minden alkalommal azért könyörgött apjának, hogy „tegye katoná
vá", alig 16 éves kora azonban ezt a kor szokásai szerint még nem engedte meg. 
így csak arra nyílott módja, hogy apját több ízben annak táboráig elkísérhesse, 

5 Közli: Thaly K.: A Bercsényi-család. II. k. 342. o. Megjegyzés: Ezt és valamennyi további 
idézetet a szerző fordította, amennyiben magyar nyelven azokat előző publikálás hiányában 
közli. 

6 A kassai jezsuita konviktus naplója. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 90.; 
Aubert, F—H.: i. m. XVIII. o.; Forster Gy.: i. m. 46. o. 

7 Thaly K.: A Bercsényi-család. II. k. 8. o. 
8 Bercsényi MiTclós II. Rákóczi Ferenchez, Kér, 1704. július 1. Közli: Thaly K.: Székesi Ber

csényi Miklós gróf, főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei és más emlékezetre méltó 
iratai. Budapest, 1875—1882. Archívum Rákóczianum, I. osztály, 4—8. k. (A továbbiakban: AR) 4. 
k. 103. o.; Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 78. o.; Forster Gy.: i. m. 46. o. Wick B.: Kassa 
története és műemlékei. Kassa, 1941. 142. o. 

9 Thaly K. gyűjtése. OSzKK. Fol. Hung. 1389. folio 74. Közli: Thaly K.: A Bercsényi-család. 
III. k. 234. o.; Schiessler Gáspár: Emlékezetes feljegyzések mindarról, ami Kassa szabad királyi 
városban történt. Közli Thaly K.: Történelmi Tár, 1884. Hozzáférhetőbb: Köpeczi B.—Várkonyi 
A. (Kiad.) : Rákóczi-tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Budapest, 1973. 
I. k. 516. o. 
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és személyesen megismerhesse a lévai főhadiszálláson tartózkodó vezető kuruc 
tiszteket.10 

Heves vérű fiát Bercsényi Miklós biztosabb helyen tudta Rákóczi udvarában 
Egerben, ezért arra utasította, hogy induljon Besztercebányáról oda, és erről 
1705. március 26-án Rákóczit is értesítette: „íme, az fiamat Nagyságod udvarlá
sára alázatosan elküldtem, kit Nagyságod kegyelmességébe ajánlok, és kívánom 
Nagyságod s hazánk szolgalatjára nevelnem. Jól megnőtt, de goromba igen; ta
lán lesz valami oly táborozásunk, kiben jelen lehet, s tanulhat valamit, addig 
udvaroljon Nagyságodnak, ne heverjen. Már tanulni nem akar; ki tanult nem 
lehet, ne legyen tudatlan legalább másban."11 Bercsényi László április 4-én in
dult Egerbe, Rákóczi lovat küldött számára, mégsem mehetett valami lelkesen, 
ahogyan apja április 5-i elbizonytalanodott hangú leveléből feltételezhetjük: „Én 
azt cselekszem véle, amit Nagyságod fog parancsolni. Ugyan alázatosan kérem 
Nagyságodat: Mit csináljak véle? Ha jókor lesz-e már katonát csinálnom belőle? 
Mert tanulásban talán már sokat mulasztott."12 Bizonyosan Rákóczi is korainak 
tartotta még a fegyverforgatást Bercsényi László számára, hiába kívánta oly he
vesen azt az ifjú. így érintette ezt apja: „Nem leckét, lapátot is fölvegyen —, 
csak lehessen alkalmatos s kedve-töltő szolgája valaha Nagyságodnak. Abban 
gyönyörködném ugyanis egyedül, hogy láthatnám Nagyságod s hazánk szolga
latjára. Elmét Isten, — példát hív kötelességemmel Nagyságodhoz magam, — 
szoktatást adjon Nagyságod parancsolatja neki."13 

Rákóczi valóban maga gondoskodott Bercsényi László taníttatásáról udvará
ban, francia tudását az udvarban tartózkodó francia tisztekkel, német tudását 
Rákóczi titkárával és orvosával, latin ismereteit az udvari hivatalnokokkal való 
beszélgetések során tökéletesíthette. Hadtudományi órákat, a többi ott tartózko
dó nemes ifjúval együtt, szintén a francia tisztektől kapott, az udvari hivatal
nokoknak pedig be kellett vezetniük a diplomácia alapfogalmaiba és gyakorlati 
teendőibe is. Katonai kiképzésére, a lovaglóleckékre, célbalövésre, kard- és tőr
vívógyakorlatokra, ha tehette, Rákóczi személyesen felügyelt. Olvasmányait is 
Rákóczi jelölte ki, sőt gyakran kikérdezte. Mivel Bercsényi László október 13-ig, 
Rákóczi erdélyi hadjáratának kezdetéig tartózkodott példaképe mellett, való
színűleg részt vett az udvarral a szécsényi országgyűlésen is, ahol Rákóczit a 
szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé, Bercsényi Miklóst főgenerálissá vá
lasztották. Ezután apja vette maga mellé táborába.14 

Ebből az időből fennmaradt egy irat, amely következtetni enged az ifjú Ber
csényi László egyenes jellemére, gondolkodásmódjára: „Én gróf székesi Bercsé
nyi László in Anno 1705. die 2. Januarii Kende László nevű szolgámnak jámbor 
szolgálat]át megtekintvén, két jó paripát ígértem neki, melyet nemcsak ígérni, 
de meg is akarok adni, de mikor magam authoritásával élhetek, mivel szavam
nak meg akarok felelni, és azon felül ajánlom magamat arra, hogy űt, felül meg
nevezett szolgámat, semminemű szegénylegénységben meg nem vetem, sőt oly 
grátiámat várhatja, hogy akármikor engem csak legkisebb grátiámban tartván 
proveálni és segíteni igyekszem. Melyrül is adom ezen levelemet, annak bizo-

10 Thaly K.: A Bercsényi-család, i n . k. 354. és köv. o. ; Forster Gy.: i. m. 46. o. 
11 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nagytapolcsány, 1705. március 26. AR, I. osztály, 

IV. k. 420. o. és Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 354. o. 
12 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nagyszőgyény, 1705. április 5. AR, I. osztály, IV. k. 

440. o. és Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 356. o. : Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca és Besztercebánya. Besztercebánya, 1903. 173. o. 

13 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nyitra, 1705. április 12. AR,-1. osztály, IV. k. 460. o. 
és Thaly K. : A Bercsényi-család. III. k. 356. o. 

14 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Érsekújvár, 1705. április 22. AR, I. osztály, IV. k.. 
'479. o.; Thaly K. : A Bercsényi-család. III. k. 354. és köv. o. 
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nyosabb voltáért a magam pecsétjével és kezem írásával erősítvén. Anno 1705, 
die 26. Novembris. Gróf Bercsényi László sk."15 Egy másik ekkori iratával ru
hapótlásról intézkedik egy ma már számunkra ismeretlen személy részére.16 

A következő néhány hónapra vonatkozóan hézagosak az adatok. Az bizonyos, 
hogy 1705. október végétől 1706. április végéig Bercsényi László apjával együtt 
tartósan Nagyszombatban tartózkodott. Míg utóbbi az ott folyó újabb béketár
gyalásokon ismét a magyar küldöttséget vezette, az ifjú a nagyszombati egye
tem előadásait hallgatta, hogy apja kívánságának megfelelően tudását gyara
pítsa. Ezután a család brúnóczi birtokán töltött bizonyos időt, illetve apjával 
táborozott, majd 1706 őszén újra visszatért apja táborából az egyetemre. Ez év 
végén, a szenátus rozsnyói ülésszakával párhuzamosan, családi körben Beszter
cebányán volt és nevelőanyjával még 1707. januárban is ott maradt.17 

Ezt követően ismét apja mellett tartózkodott, és így részt vett az 1707. május 
31. és június 22. között tartott ónodi országgyűlésen is, amelyen a szövetkezett 
rendek kimondták a Habsburg-ház trónfosztását, és amelyen az árulással vá
dolt túróci követeket lekaszabolták. Bercsényi László ebben már aktívan részt 
vett, ahogyan a június 6-i eseményről a szintén jelen volt Louis Lemaire briga
déros, Rákóczi francia hadmérnök tisztje visszaemlékezésében beszámolt, igaz, 
nem éppen hízelgő hangon: „És most Bercsényi emelkedett szólásra. Azzal vá
dolta a túróci követeket, hogy a császár szolgálatában állanak, amit ő már ré
gen tud, és azt is tudja, hogy több más megyét is a maguk pártjára akartak 
vonni, mert jó bizonyítékok vannak a kezében e titkos összeesküvésről. A köve
tek kérték, hadd tisztázhassák magukat a vádak alól, de Bercsényi gróf többé 
nem szólt, hanem cselekvésre határozta el magát, kirántotta kardját, és lesúj
tott az egyik követre. Károlyi tábornok is társául szegődött e vérszomjas tá
madásban. A sebesültet ki akarták vinni a sátorból, ahol a diétát tartották, de 
útközben a jelenlevők felkoncolták. A másik követ azt hitte, hogy futásban ke
reshet menedéket a dühnek ez embertelen kitörése elől, de hiábavaló volt igye
kezete, a fejedelem egy testőre elfogta, agyba-főbe verte, és visszaterelte a sá
tor elé, ahol Bercsényi nemesurai olyannyira összekaszabolták, hogy félig hol
tan rogyott a földre. Bercsényi gróf fia, akár egy ifjú barbár, aki barbár lendü
lete merészségével és kegyetlenségével büszkélkedve most ontja vérét első áldo
zatának, az első meggyilkolt követ testébe döfte kardját — ha még maradt vol
na némi élet az áldozatban, ez a döfés megpecsételte volna sorsát —, majd a 
gyülekezet elé lépett, s vértől szennyezett kardját felmutatta bizonyságul, hogy 
ő is részese volt e gyilkosságnak; e cselekedet láttán mindenki azt gondolta, 
hogy az apa kegyetlensége immár nem páratlan, hiszen fiában méltó utódra 
lelt."18 A tetterőtől duzzadó ifjú eddigi élete alapján e vonatkozásban hiteles
nek fogadhatjuk el a krónikás leírását erről az eseményről. A többi forrás 
ugyanakkor Bercsényi László személyét nem emeli ki, amikor Rakovszky Meny
hért alispán megöléséről és Okolicsányi Kristóf főjegyző összekaszabolásáról 
szól, hanem Rákóczi itt mellőzött, elkeseredett beszédét állítja az elbeszélés kö
zéppontjába, amely ténylegesen kiváltotta a fegyveres fellépést. 

15 Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 261. 
16 Bercsényi László levele ismeretlen címzettnek, Szered, 1705. augusztus 24. Közli: Thaly K. 

(Kiad.) : Rákóczi-tár. Pest, 1868. II. k. 375. o. 
17 Bercsényi László Pongrácz Ferencnek, Brúnócz, 1706. május 16. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, 

Fol. Hung. 1389. folio 63.; Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek, Ungvár, 1707. március 21. AR 
I. osztály, V. k. 371. o. ; Jurkovich E. : i. m. 216. és köv. o. 

18 Lemaire, L. : Relation abrégée de ce qui s'est passé dans la guerre d'Hongrie depuis le 
commencement de la campagne de 1705 jusqu'au mois de mars 1708. Histoire interessante ou 
Relation des guerres du Nord et de Hongrie au commencement de ce siècle. Hamburg, 1756. 
Magyarul ez a rész hozzáférhető: Rákóczi-tükör. II. k. 256. o. 
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Az ónodi országgyűlés után is apja mellett maradt Bercsényi László és részt 
vett Szerencsen a lengyel tárgyalóküldöttség fogadásán, amely azért jött, hogy 
felajánlja Rákóczinak a lengyel koronát.19 Ezután ismét Rákóczi udvarába ke
rült, míg apja Lengyelországban folytatta és befejezte az I. (Nagy) Péter orosz 
cárral és a lengyel rendekkel megkezdett tárgyalásokat.20 Űtja megegyezett 
Rákócziéval, előbb Szerencsen, majd Sárospatakon, végül december 5-től Kas
sán tartózkodott. December 28-án viszontláthatta egykori fogsága helyét, a kas
sai jezsuita konviktust, amelynek diákjai ekkor Rákóczi tiszteletére előadták a 
Mátyás királyról szóló iskoladrámát. Kassán ismét együtt volt apjával is, aki a 
szenátus ülésére szintén oda érkezett, és Rákóczit már ott várta.21 1708. márciusá
ban nevelőanyjánál töltött néhány napot Besztercebányán, majd apjával tábo
rozott, végül vele együtt május közepétől Egerben tartózkodott Rákóczi udvará
ban.22 Miután június közepén Rákóczi is, Bercsényi is a Vág mellé vonult a se
regekkel, hogy hozzákezdjen a merész sziléziai hadjárathoz, Bercsényi László 
július 16-ig apja mellett volt. Ekkor újra Rákóczihoz csatlakozott.23 

1708. július 25-én következett el Bercsényi László addigi életének legszebb 
napja. Erről két feljegyzés maradt fenn. Beniczky Gáspár, Rákóczi magántitká
ra, ezt jegyezte ezen a napon naplójába: „Misse hallgatása után Méltósságos 
Gróff iffiu Bercsényi Lászlót több iffiakkal együtt a Nemes-Compániában so-
lemniter béeskette."2-1 A Nemesi Társaság iratai között pedig „az 1707. április 
26-án felállított tekintetes Nemesi Kompánia 1710. október 13-ig vezetett név
jegy zéké"-ben ez a latin nyelvű bejegyzés szerepel: ,,A Vágón túli szemle során 
a verbói táborban 1708. július 25-én felvételt nyert Bercsényi László gróf úr."25 

Ezzel valóra vált Bercsényi László vágya, 19 évesen fegyvert foghatott a sza
badságharc sikerre vi vese érdekében, befejeződött az erre való felkészülés, idő
szaka. És éppen a Rákóczihoz legközelebb álló, 1707. április 26-án felállított, 
egyelőre egyetlen századból álló nemes testőrség ezüstös kardját, ezüstveretű 
lengyel karabélyát, díszes párpisztolyát vehette kezébe, égszínkék, gazdagon 
zsinórozott öltözékét ölthette magára. 

A századtörzsben és a három szakaszban összesen 124 fő szolgált a Nemesi 
Kompánia kötelékében. A Rákóczi által tervezett Nemesi Társaság ezen magjá
nak egyúttal maga a Nagyságos Fejedelem volt a kapitánya, ezredesi ranggal. Az 
alakulat felállításának célját személyesen határozta meg „Az Nemesi Társaság 
Seregének rendi" c. iratában. Eszerint a katonai és politikai vezetés utánpótlá
sának biztosítására kívánta e kötelékben felkészíteni a válogatott, legtehetsége
sebb nemes ifjakat. „Ezen Társaság Tiszteiről" c. iratában rögzítette, hogy a töb
bi alakulattól eltérő rendfokozatokat hogyan kell értelmezni. Eszerint az elő
ször „Köz Vitézlő Társ"-sá fogadott nemes ifjú vicehadnagyi rangban szolgált. 
E rendfokozatban kezdte szolgálatát Rhédey Mihály parancsnoksága alatt az 

19 Beniczky Gáspár Naplója 1707—1710. Közli: Thaly K. (Kiad.): Rákóczi-tár. Pest, 1866. I. k. 
1707. június 26-i naplóbejegyzés, 20. o. Hozzáférhetőbb: Rákóczi-tükör, II. k. 356. o.; Márki S.: 
II. Rákóczi Ferenc 3 k. Budapest, 1907—1910. II. k. 39. o. 

20 F a r k a s I s tván Bercsény i Lászlónak, Ungvár , 1707. ok tóber 5. Tha ly K. gyűj tése , OSzKK. 
Fol. Hung . 1389. folio 190. 

21 Beniczky Gáspár naplóbejegyzései, 1707. augusztus 20. és köv., Rákóczi-tár, I. k. 38. és köv. 
o. ; Márki S. : i. m. II. k. 41. o. ; Wick B. : i. m. 144. o. 

22 Jurkovieh E. : i. ni . 237. o. ; Márki S. : i. m . I I . Jc. 544. o. 
23 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése . Rákóczi - tár , I. k. 144. o. ; Márki S. ; i ; m. II. k. 572. o. 
24 Beniczky G á s p á r naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I. k. 147. o. 
25 A Nemesi Kompán ia névjegyzéke. Közl i : Benda K.—Maksay F. (Kiad . ) : Ráday Pá l i ra ta i . 

1707—1708. Budapes t , 1961. n . k. 184. o. 

— 75 — 



1. szakaszban Bercsényi László is.26 Rákóczi az eskütétel után minden nemes 
ifjút csókkal fogadott társává, és ők adták a legbelsőbb udvari őrszolgálatot.27 

Ekkor azonban ezek a nemes ifjak, köztük Bercsényi László is, égtek a tett
vágytól, hogy az ellenséggel szemben mutathassák ki a fejedelem és a szabad
ságharc iránti hűségüket. így Rákóczi hozzájárult, hogy Pekry Lőrinc tábor
nagy válogatott kötelékeivel együtt a Nemesi Kompánia is részt vehessen a jú
lius 28-i, a morvaországi Sztrazsnica mellett vívott csatában, amely Peter Viard 
császári tábornok csapatai ellen győzelemmel végződött. Ekkor esett át a tűzke
resztségen Bercsényi László. Erről Pekry eleven leírással számolt be Rákóczi
nak; korabeli szóhasználattal ,,cavallérok"-nak nevezve a nemes ifjakat: „Egy 
órakor délután kezdődött a mi strázsánk és az német között való ellenkezés. 
Utoljára, midőn az mi strázsánkat által akarták volna nyomni a patakon, a ca-
valléroktul nem maradhatván, ő kelméket commendéroztam az patakig, azon
kívül 400 katonát, hogy secundálják az strázsáinkat. De az cavallérok — a jó 
vér bennek lévén — által mentek az árkon, és mint a kőfal, bizony úgy állották 
az lövést. Megszaporodván rajtuk az német, az mezei had, szokása szerént, tá
gított az németen. Látván veszedelemben való léteket az cavalléroknak, az egész 
haddal alányomultam a patak mellé . . . írhatom Fölségednek : úgy viselték ma
gokat az cavallérok, hogy lehetetlen jobban."28 

A Nemesi Kompánia július 30-ig maradt Pekry alárendeltségében, azután új
ra Rákóczi vette át vezénylésüket a brezovai táborban. Tényleges helytállásuk
ról pedig hamarosan személyesen meggyőződhetett a szerencsétlen kimenetelű 
augusztus 3-i trencséni csatában. Többek között éppen akkor, amikor lovával 
felbukott és megsebesült. Veszélyes helyzetéből a fejedelmet két apródja, Daniel 
Péter és Ilosvay János mellett három nemes testőre, Ghillányi Péter, Simándy 
Mihály — és Bercsényi László szabadította ki.29 Az éppen a 19. születésnapjára 
eső csata során Bercsényi László máris teljesítette apja előző nap papírra vetett 
óhaját: „Adja Isten, lehessen jó szolgája Fölségednek, s oly tökéletes, igaz állan
dósággal, mint vagyok Fölségednek alázatos hív szolgája."30 

A vesztett trencséni csata után Rákóczi Egerbe vonult vissza és vele ment a 
Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László is. Ott az eddig mutatott hősies 
helytállásáért 1708. szeptemberében Rákóczi előléptette a Nemesi Kompánia ti
zedesévé, vagyis főhadnagyi rangra emelte.31 A fejedelem megbecsülését mu
tatta az is, hogy a Nyitra várát feladó Révai Gáspár ezredes hadbírósági eljárása 
során a Nemesi Kompániából kirendelt két ülnök egyike éppen Bercsényi László 
volt.32 

A Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László az ezt követő hónapokban, 
így az 1708. november 28—december 17. közti sárospataki országgyűlés idején, 
továbbra is Rákóczi udvarában tartózkodott. Bizonyára az udvari szolgálat el-

26 Uo. II. k. 162. és köv. o. ; Markó A.: II . Rákóczi Ferenc , a hadvezér , Budapes t , 1934. 34. és 
köv. o.; Markó A.: II. Rákóczi Fe renc nemes i tes tőrsége . Magyar Ka tona i Szemle 1933/1. 204. és 
köv. o. ; Ajtay E.: Ada tok II . Rákóczi Ferenc nemes tes tő r ségének tör téne téhez . Had tör téne lmi 
Közlemények , 1938. 229. és köv. o. 

27 Beniczky Gáspár 1707. n o v e m b e r 13-i naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I, k. 62. o. Hozzáférhe
t ő b b : Rákócz i - tükör , II. k. 374. o. 

28 P e k r y Lőr inc II. Rákóczi Ferencnek , sz t razsnicai tábor , 1708. jú l ius 28. Közl i : Thaly K.: Ocs-
k a y László, II . Rákóczi Fe renc fejedelem d a n d á r n o k a és a fe lső-magyarországi had já ra tok 1703— 
1710. Budapes t , 1880. I. k. 234. o. 

29 Beniczky G á s p á r 1708. augusz tus 3-i naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I. k. 150. o. ; Thaly K.: A 
t rencséni csa táról . Had tö r t éne lmi Közlemények, 1897. 145. és köv. o. ; Markó A. : A t rencsén i csa
ta 1708. augusz tus 3. Had tö r t éne lmi Közlemények , 1931, 151. és köv . o. 

30 Bercsény i Miklós I I . Rákócz i Ferencnek , Füzesgya rma t , 1708. augusz tus 2. AR, I. osztály, VI. 
k. 116. o. 

31 A Nemes i K o m p á n i a névjegyzéke . Közl i : R á d a y Pá l i ra ta i , II . k. 184. o.; 
32 Tha ly K. gyűj tése , OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio 210. 
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látását is példamutatóan végezte, mert Rákóczi több ízben megkülönböztetett 
figyelmet szentelt neki. így Rákóczi magántitkára 1709. január 1-én és 2-án fon
tosnak tartotta feljegyezni, hogy a legfelsőbb vezetők körében Bercsényi László 
a fejedelemmel étkezett.33 1709. január 6-án pedig a Munkácson tartózkodó Rá
kóczi a vele levő Bercsényi Lászlót a Nemesi Kompánia strázsamesterévé, vagyis 
kapitánnyá léptette elő.34 

Az elkövetkező hónapokban továbbra is udvari szolgálatot teljesített Bercsé
nyi László, továbbá ismételten részt vett fontos megbeszéléseken.35 1709. május 
20-án és 21-én Tállyán a nemes ifjak Rákóczi vezette harcgyakorlatának részese 
volt, május 25-én pedig kötelékével Sárospatakra vonult.36 Itt másnap Rákóczi 
ünnepélyes külsőségek között, egész udvara részvételével, zászlót adományozott 
a Nemesi Kompániának és sor került a zászlószentelésre is. A kék színű, 
arannyal gazdagon hímzett, közepén arany háromszöget tartalmazó és a körül 
az „Egy és ugyanaz mindenhol" latin feliratos zászló előtt minden nemes ifjú 
— így Bercsényi László is — megismételte esküjét.37 

A Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László 1709. július végén hagyta el 
Rákóczi udvarát, akkor ugyanis, a május 30-i szerencsi hadiszemlét követően, a 
fejedelem Bercsényi Miklós táborába küldte az egyetlen még maga mellett ma
radt kis sereget is, hogy erősítsék a Szepesben, Liptóban és Gömörben állomá
sozó alakulatokat, amelyek fővezérletét személyesen vette át a főgenerális. 
A szabadságharc hanyatló szakaszának ezekben a kisebb jelentőségű hadmozdu
lataiban való részvétel után Bercsényi László 1709. októberétől betegeskedő ap
ját helyettesítette Ung vármegye főispáni tisztében.38 December elején ismét 
hadba szállt a Nemesi Kompániában, amely Eger vidékén újra Rákóczi aláren
deltségében táborozott. Bizonyosan kiválóan látta el valamennyi eddigi meg
bízatását, mert a Hrabóczon tartott december 18-i szemléje során Rákóczi az 
őrnaggyá előléptetett Halier Gábor helyére kinevezte Bercsényi Lászlót korábbi 
kapitányi rangjában a Nemesi Kompánia kornétásává, azaz zászlótartójává, és 
ezzel a kapitányok között rangidőssé vált.39 

1710. január 22-én alakulatával Bercsényi László is részt vett a szabadságharc 
utolsó nagy összecsapásában, a romhányi (vadkerti) csatában, majd késő őszig 
Rákóczival táborozott. Amikor október 10-től Rákóczi Ungváron tartózkodott, 
Bercsényi László, betegeskedő apja helyett, ismét ellátta az Ung vármegyei főis
páni teendőket.40 A szabadságharc legvégén, 1711. január első felében, Rákóczi 
megbízásából, Ungvár esetleges császári ostromára készülve a megerősítési mun
kálatokat irányította.41 Erről szóló január 12-i jelentésének befejező mondatát 
ismét érdemes idézni: „Hogyha mindenekben úgy el nem járhattam, mint Föl
séged parancsolatja magával hozta volna, nem engedetlenségemnek, hanem tu
datlanságomnak tulajdonítsa Fölséged; mirül amidőn szolgai engedelmességgel 

33 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 180. o. 
34 A Nemesi Kompánia névjegyzéke. Közli: Ráday Pál iratai. II. k. 184. o.; II. Rákóczi Ferenc 

Bercsényi Miklósnak, Munkács, 1709. január 7. AR, I. osztály, II 430. o. 
35 Beniczky Gáspár naplóbejegyzései. Rákóczi-tár, I. k. 186. ill. 1S6. o. 
36 Márki S. : i. m. m . k. 27. és köv. o. 
37 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 200. o. 
38 Bánlaky J. : A magyar nemzet hadtörténelme. XVIII. k. Budapest, 1941. 601. és köv. o. 
39 A Nemesi Kompánia névjegyzéke. Közli: Ráday Pál iratai, II. k. 184. o.; Beniczky Gáspár 

naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 225. o. 
40 Bánlaky J. : i. m. 740. és köv. o. : Forster Gy. : i. m. 47. o. 
41,Bercsényi László rendeletei: Győri Nagy János dragonyosezredesnek, Ungvár, 1711. január 

5., Bezegh Imre udvari kapitánynak, Ungvár, 1711. január 9., Berzeviczy Boldizsárnak, Ungvár 
1711. január 12., Bercsényi László feljegyzése Ungvár védelméről, Ungvár, 1711. január 13. AR, 
I. osztály, VIII. k. 400. és köv. o. ; Forster Gy. : i. m. 47. o. 
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bocsánatot várok, Fölséged atyáskodó kegyelmességébe magamat ajánlom, ma
radok Fölséged alázatos, engedelmes szolgája: Gróf Bercsényi László."42 

Bercsényi László valóban az utolsók között kitartott a szabadságharc eszméje 
mellett. Ezért lehetett ott II. Rákóczi Ferenc kíséretében 1711. február 21-én, 
amikor a Bercsényi Miklós által megkezdett tárgyalások befejezésére a fejede
lem Salánkról Lengyelországba indult, hogy így biztosítsa az 1707-es varsói 
szerződéssel szövetséges I. (Nagy) Péter orosz cár korábban ígért segítségét/'3 

Az ezt követő napokban fontos és kényes megbízatás várt Bercsényi Lászlóra. 
II. Rákóczi Ferenc és a megbízásából a császáriakkal a tárgyalásokat időhúzás 
céljából folytató Károlyi Sándor között futárszolgálatot látott el.44 Utolsó ilyen 
útjáról 1711 áprilisában érkezett vissza Lengyelországba. Nem tudhatta ekkor 
még, miként Rákóczi sem gondolt arra, hogy a szatmári egyezség következtében 
soha többet nem láthatja viszont szeretett hazáját. 

A Lengyelországban rekedt Bercsényi László tovább kívánt harcolni a császá* 
riak ellen, s ha már nem tehette ezt hazájában, akkor az ezzel időben egybeeső 
északi háborúban, a lengyelek oldalán kívánt fegyvert fogni.45 Júliusban indult 
a lengyel táborba és augusztus végéig tartózkodott ott, apja szerint valószínűleg 
nem a saját nevén: „Azt sem tudom, maga nevével jár-é? Vagy Brunowsky, 
vagyis Baron de Brunovicz? Mert ezen nevekkel akart élni."46 Hamarosan vilá
gossá vált számára, hogy nem indulnak a császáriak ellen, mivel a Habsburg
birodalom e háborúban továbbra is semleges maradt. Így 1711. augusztus 29-én 
már újra Rákóczi mellett volt. Ekkor, a cárral folytatott sikertelen tárgyalások 
után, a Jaroslawból Danckába induló fejedelem kíséretéhez tartozott.47 

Danckában Rákóczi ismételten fontos és kényes feladattal bízta meg Bercsé
nyi Lászlót. Neki kellett Berlinbe utaznia, hogy személyesen győződjön meg 
Rákóczi tervezett odautazásának előkészületeiről. Szeptember közepétől októ
ber közepéig tartózkodhatott a porosz udvarban, és ő volt az, aki Rákóczit sze
mélyesen informálta az útiterv kútbaeséséről.43 

Ezután ismét Rákóczi mellett élt Danckában, miután Bercsényi Miklós is így 
kívánta.49 Azt követően is a fejedelem környezetében maradt, hogy Rákóczi 
1712. áprilisában feloszlatni kényszerült udvarát és a nemes ifjak közül is töb
ben hazatértek Magyarországra.50 Az volt a kívánsága, hogy a most már Fran
ciaországba készülő Rákóczival maga is oda mehessen. Miután apjának egész 
vagyona Magyarországon rekedt és nem látta biztosítottnak Bercsényi László 

42 Bercsényi László je lentése II. Rákóczi Ferencnek , Ungvár , 1711. j a n u á r 12. AR, i . osztály, 
VIII. k. 390. o. 

43 Az alsóvereckei ú t iporciók e l lá tmányl is tá ja . Közl i : Hopp L.: A Rákóczi-emigráció Lengyel
o rszágban . Budapes t , 1973. 12. o. ; Aubert, F.—H.: i. m. XX. o. 

44 II. Rákóczi Fe renc Káro ly i Sándornak , Sztari-Szelo, 1711. márc ius 3. AR, I. osztály, III. k. 
594. O. 

45 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Fe rencnek , Jarasz ló , 1711 jól ius 19., Brezany , 1711. szeptem
be r 17. és 29. AR, I. osztály, VII. k. 11., 32. és 33. o. 

46 Bercsényi Miklós I I . Rákóczi Fe rencnek , Brezany, 1711. ok tóber 6. AR, I . osztály, VII. k. 
42. O. 

47 Hopp L. : i. m. 37. o. 
48 Jab lonsky Dániel K lemen t J á n o s n a k , Berl in, 1711. szep tember 22. és ok tóber 31. Közl i : 

Fiedler, J. (Kiad.) : Ak tens tücke zur Geschichte F ranz Rákóczys und seiner Verb indungen mit 
d e m Aus lande . A u s den P a p i e r e n J o h a n n Michael Klements . Wien, 1858. 2. k . 213. ill. 229. o. A 
másod ika t közli m a g y a r u l : Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bújdosása . Pest, 1869. 151. o.; Bercsé
ny i Miklós I I . Rákóczi Fe rencnek , Brezany , 1711. ok tóber 26. és n o v e m b e r 9. AR, I. osztály, VII. 
k. 48. és 68. o. 

^9 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Ferencnek , Brezany, 1711. december 6. és 20., 1712. márc ius 26. 
AR. I. osztály, VII. k . 71., 77. és 121. o. 

50 Márki S.: i. m. III. k. 301. o. Bercsény i Miklós II. Rákóczi Fe rencnek , Brezany , 1712. május. 
8. AR, I . osztály, VII. k . 136. o. 
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további sorsát, ha vele ő is Lengyelországban marad, egyetértett a franciaorszá
gi útitervvel.51 

1712. június 12-én kelt útra Bercsényi László harmadmagával, hogy Rákóczi 
előtt mintegy szálláscsinálóként Franciaországba érkezzen, ahogyan ez a terve
zett porosz út esetében is történt. így jegyezte fel ezt az eseményt e napon 
naplójába Szathmáry-Király Ádám, Rákóczi jelen volt krónikása: „Gróff Ber
csényi László, Bácsmegyei Simony és Letenyei Pál Uraimék ő Nagyságok in
dultának el tőlünk innen Danckárul a Tengeren Dunkerka nevű tengerenlevő 
várassig,. .. addig fognak hajón menni, onnan osztán posta-kocsikon, hová is 
Paris csak harmincz mélyföld."52 Rákóczi levélben tájékoztatta Bercsényi 
Miklóst fia útrakeltéről, ezt az apa hálásan köszönte, és továbbra is azzal zárta 
levelét, hogy Bercsényi László Rákóczinak „lehessen igaz hív szolgája."53 Nem 
ez következett be, bár Bercsényi László hazáját sohasem feledte, hajóra száll
tával elvált útja Rákócziétól. Mire a fejedelem 1713. január végére Franciaor
szágba érkezett, eldőlt Bercsényi László további sorsa. 

A II. Rákóczi Ferenc ajánlólevelével a Versailles-i udvarba érkező Bercsényi 
Lászlót XIV. Lajos, akinek az ifjút személyesen bemutatták, kegyébe fogadta. 
Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc megállapodásának és kérésének megfe
lelően, a Magyarországon elért kapitányi rendfokozatában, 1712. szeptember 1-i 
hatállyal felvétette az udvari csapatok kötelékébe. Ott is a legelőkelőbb fegyver
nemnél kezdhette meg szolgálatát a magyar huszárok leszármazottja, a mind
össze 554 főt magában foglaló, két századból álló nemes lovas-muskétásoknál, 
mégpedig az egyenruhájukról nevet nyert „szürke muskétásoknál".54 Addigi 
élete alapján azonban érthető, hogy az ifjú Bercsényi László nem az udvari pa-
rádézásra vágyott, nem érezte jól magát akkor, amikor élete látszólag a legjobb 
fordulatot vette. Már a Franciaországba való készülődéskor így közölte sejté
sét apja Rákóczival: „Nem írta ugyan nyilván, de gyanítottam írásábul, hogy 
az hadakozáshoz igyekszik." Franciaországba érkezése után pedig ezt vetette 
papírra az aggódó apa: „Megöleti magát valahol pro gloria gentis."53 

Ebben az időben még folyt a Rákóczi-szabadságharccal is időben egybeeső 
spanyol örökösödési háború, amely — a spanyol trónért vívott harc jegyében — 
a közel egy évszázados Habsburg-ellenes francia hatalmi fellépések folytatását 
is jelentette. Ezekben az összecsapásokban korábban —- és e háború idején is — 
több ízben alkalmazásra kerültek magyar huszárok a jó könnyűlovasságban 
hiányt szenvedő francia hadsereg kötelékében. 1712-ben báró salamonfai Ráttky 
György — volt kuruc ezereskapitány, aki császári fogságba esett, onnan a 
franciákhoz átszökött és ott, ezredesként, saját huszárezredhez jutott — még ja
vában hadakozott a császáriakkal. Ezrede zömét magyarok alkották, és harci 
sikereikről mindjárt Versailles-ba érkeztekor értesülhetett az udvarban Ber-

51 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Ferencnek , I lyvó, 1712. má jus 25. és j ún ius 8. AR, I. osztály,. 
VII. k. 152. és 159. o. 

52 Sza thmáry -Ki rá ly Ádám Napló-könyve 1711—1717. esz tendőkben II. Rákóczi Fe renc fejedelem 
bújdosásáró l . Thaly K. (Kiad . ) : Rákóczi- tár . Pes t , 1866. I. k . 261. o. Hozzáférhe tőbb ez az idéze t : 
Hopp L.: i. m. 80. o. 

53 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek , Leopoli , 1712. j ún ius 29. AR, I. osztály, VII. k. 
171. o. 

54 De cóurcelles: Dic t ionnai re h i s to r ique des G é n é r a u x f rançais . Pa r i s , 1821. I I . k. 131. o. r 
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csényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek , I lyvó, 1712. augusz tus 25. AR, I. osztály. VII. k . 199. o. 
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csényi László is.56 A harci vágytól égő ifjú azonnal kérte a francia uralkodótól 
az ebbe az ezredbe való áthelyezését. Ezt a kérést nemcsak teljesítette XIV. La
jos, hanem az áthelyezéssel egy időben, 1712. december 31-i hatállyal előlép
tette Bercsényi Lászlót alezredessé.57 

Az alig 24 éves huszár-alezredes haladéktalanul ezredéhez indult, amely Vil-
lars marsall alárendeltségében Flandriában az egyetlen, a német-római császári 
koronát is viselő Habsburg-uralkodó ellen még harcoló francia hadsereg köte
lékében állt. Bercsényi László részt vett a spanyol örökösödési háború utolsó 
hadjáratát jelentő 1713. novemberi rajnai hadmüveletekben, a Habsburg-elle
nes francia háborúk e hagyományos hadszínterén, Franciaország és a Német-
Római Birodalom határán. Ezredével elő- és utóvédként fedezte a francia had
sereg hadmozdulatait Landau elfoglalásakor, a Rajnán való átkeléskor, majd 
Freiburg in Breisgau elfoglalásakor. Első hőstettét francia szolgálatban Landau 
ostroma alatt hajtotta végre, amikor felderítésre küldték. Ezt így jegyezték fel 
a kortársak: „Egy karabélyosokból, dragonyosokból, lovasokból és huszárokból 
álló osztag élén az ellenség felderítésére indult, amikor egy túlerőben levő ellen
séges csapatba ütközött Worms előtt. Ez a tény csak arra serkentette, hogy szab
lyájával a kezében, osztálya kötelékében, száz huszárja élén, annál lelkesebben 
rohamozza meg ezeket az ellenségeket, szétszórja és védekezésre kényszerít
se őket, miközben a karabélyosok teljessé tették a vereséget.58 Vitézségével 
ugyanígy kitűnt a hadjárat következő néhány napjában is a további harccselek
mények során. Az időközben megkötött fegyverszünet, majd az 1714-es rastatti 
béke azonban egyelőre megakadályozta a további katonai sikerek elérését.59 

Az elkövetkező békés évekből szinte semmi forrás nem maradt fenn az ezre
dével békehelyőrségekben szolgáló Bercsényi László életére vonatkozóan. Neve 
mindenesetre a császáriak számára már jelentett valamit, mert 1717. szeptembe
rében, amikor Rákóczi Franciaországból a török—osztrák háborúba való be
kapcsolódás céljával Törökországba készülődött, császári ügynökök azt jelentet
ték, hogy alezredesi rendfokozatát megtartva Bercsényi László is követi a fe
jedelmet.60 Nem ez történt. Ekkor már látni lehetett, hogy az utrechti és ras
tatti békével elégedetlen Spanyolország újabb hadi készülődéseket hajtott vég
re, és ez Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia és a Habsburg-birodalom 
szövetségét eredményezte. így a közeli háború lehetőségére tekintettel — min
den valószínűség szerint Rákóczi és Bercsényi Miklós egyetértésével — Bercsé
nyi László Franciaországban maradt. A hadműveletek megkezdése előtt — az 
abban az időben szokásos kérvényezés nélkül — 1718. december 1-én ezredében 
előléptették helyettes ezredesnek, ezzel ismerve el addigi kiváló franciaországi 
szolgálatait.61 

Az 1719. januárban kitört francia—spanyol háború a Ráttky-huszárezredet 
Philippeville-ben, Flandriában érte. Az ezredet innen előbb március folyamán 

56 Lemon: Abrégé de la Car te Généra l du Militaire de F rance . Par i s , 1739. II . k. 18. és köv. o. 
Pascal, A.: i. m . 188. o.; Denison, T . : Geschichte de r Cavaler ie . Berl in , 1879. 609. o.; Fieffé, E.: 
Histoire des T r o u p e s E t r angères en service de France . Pa r i s , 1854. I. k. 194 o . ; Choppin, H . ; Les 
Hussa rds . Les v ieux r ég imen t s 1692—1792. Nancy , 1898. 68. es köv. o.; Mangold L.: Magyar ere
de tű f rancia huszárez redek . Had tö r t éne lmi Közlemények, 1894. 266. és köv. o. ; Kropf L. ; Magyar 
e rede tű f rancia huszá rez redek . Had tö r t éne lmi Közleménj 'ek, 1897. 434. és köv . o. ; Markó Á. : Les 
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Verdun-be vezényelték, majd áprilisban a Berwick marsall alá rendelt többi 
kötelékekkel együtt a Pireneusoknál végrehajtott összevonás gyülekezőhelyére. 
A harcmezőre a Ráttky-ezred az időközben brigadérossá előléptetett ezredtu
lajdonos helyett Bercsényi László parancsnoksága alatt érkezett. Az immár ve
zénylő ezredesként tevékenykedő Bercsényi László ezredével az év valamennyi, 
francia—spanyol határ menti hadműveletében részt vett. Jelen volt májusban 
a Vizcayai öböl mentén fekvő Castel Leon és Irun, júniusban Fuénterrabia el
foglalásánál, ezt követően San Sebastian hathetes ostrománál és augusztus 19-i 
elfoglalásánál, nehéz menet után októberben Urgel bevételénél és a Földközi
tenger menti Rosas sikertelen ostrománál.62 Bercsényi László különösen kitűnt 
október 24-én Rosas-nál egy lényegesen erősebb ellenséges lovasalakulat meg-
futamításával : „Rosas ostroma alatt megtámadott egy, az övénél sokkal erősebb 
lovascsapatot, amely el akarta hagyni ezt a térséget, ezt Rosas palánkjaiig üldöz
te; és ez a helyzet annál veszélyesebb volt, mert az egész térséget tűz alatt 
tartották. Veszélybe sodródása majdnem elkerülhetetlen volt, és a távolabbiak 
attól féltek, hogy zavarják, de oly rendben tért vissza, hogy a marsall a legszebb 
dicséretben részesítette."63 A többi harccselekményekben való részvételéről is 
megemlékeztek a kortársak. Ezredével december közepén téli táborba vonult, 
1720 elején pedig a szövetségesek túlsúlya következtében sor került a francia— 
spanyol békekötésre, a spanyol örökösödési háború eredményeinek Spanyolor
szág részéről való elismerésére. Ezzel ismét véget ért Bercsényi László számára 
egy sikeres hadjárat.64 

Bercsényi László francia szolgálatban tanúsított harci sikerei 1720-ban kettős 
elismeréssel jártak. Minthogy az alig 200 fős Ráttky-ezred magyar huszárjai 
nagyszerűen beváltak elő- és utóvédként, XV. Lajos környezete elhatározta, 
hogy újabb ezred felállítását engedélyezi, ahogyan további katonai karrierje 
biztosítására Bercsényi László kérte. Miután azonban a spanyolok elleni hábo
rúban a franciákkal szövetséges Habsburg-uralkodó ahhoz nem járult hozzá, 
hogy az ezred számára Magyarországon toborozzanak, Bercsényi Miklós men
tette meg fia számára a helyzetet. Felajánlotta a francia udvarnak segítségét 
egy törökországi toborzáshoz fia francia szolgálatban álló jövendő ezrede ré
szére. Ilyen előzmények után 1720. június 12-én XV. Lajos nevében kiállították 
az ezredalapítási pátenst, a Bercsényi László ezredtulajdonosi kinevezéséről 
szóló okmányt. Ezekkel együtt még az év júliusában — a hadügyminiszter elő
terjesztésére — a régensherceg neki adományozta első francia kitüntetését, a 
személyes bátorságával és helytállásával kiérdemelt, 1693-ban alapított, évi 800 
livre járadékot is jelentő királyi és katonai Szent Lajos-rendi lovagkeresztet. 
Ezt Törökországból való visszatérésekor, a következő évben, Marseille-ben nyúj
tották át.65 

Ezrede felállításakor Bercsényi László arra is engedélyt kapott, hogy egy ka-

62 Kampagnen der Franzosen in den Niederlanden, am Rhein und in Italien unter dem Mar
schall von Berwick von ihm selbst erzählt. Bern, 1793. II. k. 289. és köv. o.; Aubert, F—H.: i. m. 
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pitánnyal és három hadnaggyal — akik addig a Ráttky-ezredben szolgáltak — 
Konstantinápolyba menjen toborozni. Terve ugyanis az volt, hogy legalább egy 
osztály teljesen magyarokból álljon. Ezrede tisztikarába kérte kinevezni Kis
faludy Boldizsárt őrnagynak, Dávid Zsigmondot első kapitánynak, Csepreghy. 
Sulyok és Tolnay nevű honfitársát hadnagynak. Utóbbi négyüket kívánta ma
gával vinni a törökországi toborzásra, és Kisfaludynak kellett a francia Bon-
naire alezredessel és a német származású Hofstein segédőrnaggyal előkészítenie 
az ezred franciaországi fogadtatását Marseille-ben. Egyúttal kérte a hadügy
minisztert arra is, hogy a konstantinápolyi francia nagykövet nyújtson segítsé
get a toborzáshoz a török udvarban való közbenjárással.06 A pozsareváci béke 
értelmében ekkor folyt ugyanis a magyar emigráció Rodostóba való áttelepítése. 

1720. szeptemberétől 1721. júliusáig tartózkodott Bercsényi László Törökor
szágban, ahol édesatyja, Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc minden anyagi 
és erkölcsi támogatást megadott toborzó tevékenységéhez, amelynek érdekében 
a Portánál a francia nagykövet is közbenjárt. Ez nem korlátozódott a szorosan 
vett Törökországra, ahogyan Mikes Kelemen tanúskodik: „Nem elég azt meg
írni Kédnek, hogy Bercsényi úrfi ide érkezett, még 7-brisben, mert ezt már ré
gen tudgya Kéd, hanem azt kell megírni, hogy miért jött ide. A francia király 
megengedvén, hogy egy magyar regimentet állítson fel, azért ide jött, hogy ma
gyar katonákat gyűjthessen Moldvában és Havasalföldiben."67 Tegyük hozzá, 
a toborzás kiterjedt az egész akkori délkeleti magyar határvidékre, ahonnan 
sokan szöktek át erre a hírre. Bonnac márki, francia nagykövet 1721. március 
21-i jelentéséből tudjuk, hogy zömében eddig ismeretlen fiatalemberek álltak 
Bercsényi László zászlaja alá, ezért kezdeti megfontolások után a török Porta 
sem állított nehézségeket a toborzás útjába. így tulajdonképpen a teljes akkori 
ezredlétszámnak megfelelő tiszti és legénységi állományt sikerült Bercsényi 
Lászlónak biztosítania e toborzás során. így rögzítette ezt Mikes Kelemen: 
„Édes Néném, azt már régen tudgya Kéd, hogy Bercsényi Űrfi innét elrepült 
hajón még júliusban. Viszen magával mintegy háromszáz katonát, annak a fele 
magyar, de a másik fele, Isten tudgya, hányféle nemzet; talám maguk sem tud
nák megmondani. Elég a, hogy már néki regimentje vagyon."68 Közelítő szá
mítás szerint ezrede 22 tisztjéből 15, 300 fős legénységéből 174 volt magyar. 
E létszám áthajózása, Bonnac említett jelentése szerint, két részletben történt 
meg.69 

Ezzel Maguelonne-ban megalakult a francia szolgálatban álló 24. külföldi ez
red, amely a lovas fegyvernemen belül az 59-es hadrendi számot kapta és szokás 
szerint az ezredtulajdonos nevét viselte. A Ráttky-ezred mellett a Bercsényi-ez
red a második, ekkor fennálló franciaországi huszárezred volt. Bár Bercsényi 
László ezredalapítási kérelmének teljesítése után azonnal annak engedélyezé
séért folyamodott, hogy ezrede helyőrségét Elzászban jelöljék ki — vagy Hague-
nau, vagy Colmer városában — ez egyelőre nem volt teljesíthető. A Marseille-
ből 1720-ban kiindult pestisjárvány következtében a Bercsényi-ezred első hely-
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őrsége a Földközi-tenger melletti Montpellier lett, első harci feladata pedig a jár
vány elterjedésének megakadályozására létrehozott egészségügyi kordonban való 
részvétel volt, Berwick marsall alárendeltségében, Languedoc körzetében, a Cé-
vennes hegységben.70 

A pestisjárvány sikeres leküzdését követően 1722. májusában Bercsényi László 
személyesen ment Párizsba, hogy engedélyeztesse az Elzászba való áttelepülést. 
Ezt sikerült elérnie, és ezrede augusztus közepén útnak indult, majd kétheti me
net után elérte Haguenaut, új helyőrségét.71 Ekkorra ezredéből lemorzsolódtak 
azok a nem magyarok, akiket Törökországból csak a kalandvágy hozott át Fran
ciaországba, vagy akik nem bírták a kezdeti nélkülözéseket. Bercsényi László
nak ugyanis nem volt elegendő pénze arra, hogy ezredtulajdonosként kellőkép
pen felszerelje és ellássa ezredét. Már 1722. január 17-én beadvánnyal fordult 
a hadügy- és a külügyminiszterhez, amelyben erre a célra magának 5000 livre 
évi járadékot, huszárjainak pedig egyszeri 300 livre felszerelési összeget kért, 
mivel a legénység zöme gyalog szolgált. A francia udvar erre biztosította szá
mára apja korábbi 4600 livre évi járadékát, és megadta a kért felszerelési se
gélyt is.72 

Elzászba érkezve Bercsényi László ismét feltöltötte ezredét, ezúttal már zö
mében teljesen bujdosó magyarokból, hozzákezdett ezrede megfelelő lóállo-
mánnyal, felszereléssel való ellátásához, személyesen irányította a szükséges ki
képzést és sokat tett a valódi harcközösséggé alakításért. Mindezzel lényegé
ben 1724 derekára végzett. Ekkor már elmondhatta, hogy szabályszerű hadren
dű, teljesen feltöltött, jól felszerelt és kiképzett huszárezreddel rendelkezik. 
A négy osztályban, osztályonként két században, összesen 30 tiszt és 400 huszár 
a franciaországi huszárság történetében először szolgált tökéletes függelmi vi
szonyban, fegyelmezetten, teljesen szoros szolgálati kötelékben. Vezénylési nyelv 
a magyar volt, és nemcsak a fegyverzet, felszerelés, hanem az öltözék is — ma
gyar jellegével — igazi huszárokká tette a harcosokat. Bizonyosan Rákóczira 
gondolt és a Nemesi Kompániára emlékezett vissza Bercsényi László, amikor 
az égszínkék pantallót, mentét, dolmányt,, vörös bársony süveget és nyeregta
karót rendszeresítette.73 

A viszonylag hosszú békés időszak Bercsényi László számára azt is lehetővé 
tette, hogy ezrede mellett magára is gondoljon. Magánéletéből az első tartós és 
később meghatározó jelentőségűvé vált baráti kapcsolat érdemel említést. 1722-
ből datálódik ismeretsége, majd egyre bensőségesebb barátsága I. (Leszczyňski) 
Szaniszlóval (1682—1766), volt poznani vajdával, akit a trónjától megfosztott 
II. Ágost helyett 1704-ben lengyel királlyá választott a Varsói Konföderáció, és 
1705-ben megkoronázták. Miután a visszatért II. Ágosttal szemben I. Szaniszló 
gyengébbnek bizonyult, 1714-ben önkéntes száműzetésbe vonult és 1718 óta 
szintén Franciaországban élt. Szaniszló 1722. augusztus 1-én egy honfitársát be
ajánlotta Bercsényi László ezredébe. A hagyományos lengyel—magyar barát
ság oly viharosan bontakozott ki a két azonos sorsú férfi között, hogy ennek 
látványos megnyilatkozásaként már az év decemberében lovat ajándékozott 

70 Capefigue, J. B. : Louis XV et la société du XVIIIe siècle. Paris, 1842; I. k. 112. o. ; Staub : 
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Blanc hadügyminiszternek, Marseille, 1721. június? Közli: Choppïn, H.: i. m. 81. o.; Berwick, J.: 
i. m. n . k. 330. és köv. o.; Choppin, H.: i. m. 83. o.; Forster Gy.: i. m. 49. o. 

71 Kisfaludy Boldizsár őrnagy levelei anyjának, 1722. május 28. és augusztus 20. Közli: Bánkuti 
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Bercsényi László Leszczyňski Szaniszlónak.74 Barátságuk jeleként I. Szaniszló 
— aki udvarát Franciaországban is fenntartotta — 1725. június 1-én Wissem-
bourg-ban kelt rendeletével Bercsényi Lászlót kinevezte első kamarásává.75 Ez
zel közelebb került Bercsényi László a Versailles-i udvarhoz is, mivel szintén 
abban az évben XV. Lajos feleségül vette I. Szaniszló leányát. Leszczyňska Má
riát (1703—1768). 

Bercsényi Lászlótól azonban mi sem állt távolabb, mint hogy udvaronc le
gyen. Sem I. Szaniszló, sem XV. Lajos udvarába nem törekedett, hanem ehe
lyett a Párizstól mintegy 77 km-re keletre fekvő Frouet-en-Brie községben bé
relt, majd vásárolt egy szerény kis birtokot a maga számára.76 Ezután idejét 
Haguenau-ban és Frouet-ben töltötte, ahogyan az ezrede körüli teendők ezt 
megengedték, és nem élt a Szaniszló által ismételten felajánlott pártfogással 
sem.77 

Egyik Frouet-be vezető útja során ismerkedett meg még 1725-ben Anne-Ca-
therine de Wiet-Girard-ral, (1702—1766), Jacques-Antoine de Wiet-Girard el
szegényedett elzászi kisnemes és Humières-gyalogosezredbeli kapitány leányával 
Thionville-ben. Hamarosan szerelemre lobbant iránta, de tervezett házasság
kötésüket — a gyors gyermekáldás ellenére — késleltette Bercsényi Miklós 
1725. november 6-án bekövetkezett halála. Bercsényi László mégis még a gyász
év letelte előtt, László János nevű fiuk 1726. május 11-i megszületését követően 
harmadnap feleségül vette szegény sorsú szerelmét, akiről ekkor még azt sem 
tudta, hogy nemesi család sarja. Elsőszülöttjük az év október 1-én meghalt, de 
őt az évek során — a boldog házasság jeleként — még négy fiú és hét lány kö
vette, akik közül sikerült felnevelnie a Bercsényi házaspárnak két fiút és négy 
lányt, míg a többiek szintén gyermekkorban haltak el.78 

Házasságkötése után Bercsényi László rendezte kisnemesi birtoka jogi biz
tosítását is. 1726. februárban ugyanis csak megvehette, de jogilag nem tekint
hette addig magáénak, amíg nem tett nyilatkozatot a Versailles-i királyi kancel
láriánál, amely szerint ,,az apostoli római katolikus vallás híve, abban élni és 
halni, élte végéig pedig Franciaországban maradni kíván, és onnan csak Őfel
sége, a Legkeresztényibb Király határozott rendelete vagy engedélye birtokában 
távozhat, nem tart fenn semmiféle összeköttetést idegenekkel, végül egész éle
tén át megőrzi hűségét és háláját Őfelsége, a Legkeresztényibb Király iránt 
ezért a jótéteményért", már hogy ti. ezután Franciaországban élhet. Ezt a nyi
latkozatot csak most tette meg Bercsényi László, és ennek a „honosítási eljá
rásnak" az eredményeként 1726. december közepén engedélyt kapott az állan
dó franciaországi letelepedésre, a vásárolt »birtok, vagyis a Frouet-i kúria, 36 
hold szántó, 14 hold legelő és 54 hold erdő, 17 000 livre érték saját nevére tör
ténő átíratására.79 Feltétlenül utalni kell arra, hogy Bercsényi László birtok
vásárlását az apai örökséghez való hozzájutás tette lehetővé, bár ez az 1715-ös 
magyarországi birtokelkobzás után érthetően szerény összeget tett ki. 

Ezrede fenntartása egyébként is igen erősen igénybe vette anyagi erejét, több
ször rászorult Leszczyňski Szaniszló baráti segítségére az ezt követő években is. 

74 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1721. augusztus 1. és december 9. OSzKK, Quart. 
Gall. 39. Lettres du Roy, de la Reine de Pologne et autres Princes. Folio l. és 2.; Forster Gy.: 
i. m. 163. o. 
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77 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1725. december 13. OSzKK, Quart. Gall. 39. íolio 4. 
78 Aubert, F—H. : i. m. XXXIV. o. ; Reinach—Foussemagne, H. : i. m. 454. o. ; Forster Gy. ; i. m. 
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Anyagi helyzetének javulását hiába várta egy újabb hadjárattól, az egyelőre 
késett.80 Mindenesetre ezrede számára a szükséges ellátást minden módon biz
tosította, inkább maga nélkülözött és nem élt a rangjának megfelelően. így már 
1729-ben eladta birtoka egy részét, más részét pedig bérbe adni kényszerült 
1730-ban.81 

Gondjai nem tükröződtek ezrede felszerelésében, kiképzésében. 1732. szeptem
ber 30-án a Moselle melletti Richemont-i táborban Belle-Isle altábornagy szem
lét tartott az ezred fölött, és erről ezt jegyezte fel: „Tökéletesen fegyelmezettek
nek találtam a huszárokat, és látszott, hogy Bercsényi gróf úr gyakran gyakor-
latozik velük, vagy gyakorlatoztatja őket, mivel nagyszerűen menetelnek, ma
nővereznek és adják a szolgálatot."82 

1733-ban léphetett Bercsényi László ismét a tettek mezejére. Ez év február 
1-én meghalt II. Ágost lengyel király, és Leszczyňski Szaniszló azonnal a trón
jára való visszatérésre gondolt. Valójában ismét kettős királyválasztásra került 
sor Lengyelországban, mivel a nemesek egy része szeptember 12-én I. Szaniszlót 
újra királlyá választotta, a nemesek másik része viszont október 5-én III. Agostot, 
az előző uralkodó fiát emelte trónra. Az európai erőviszonyok miatt ismét elkerül
hetetlennek látszott a francia—Habsburg összecsapás, mert a Habsburg-biroda
lom III. Ágost megválasztását ismerte el, míg Franciaország I. Szaniszló mögött 
állt. Az I. Szaniszlót támogató francia udvar azonnal lépéseket tett a csapatok 
hadilétszámra való feltöltésére. Bercsényi László ezrede ekkor már annyira ma
gyar jellegű volt, hogy az utánpótlás biztosításánál is csak magyarokat vettek 
figyelembe. Tóth András (1698—1757) kapitány ment Törökországba, hogy a 
magyar határon az ezred számára toborozzon.83 Franciaország a császári had
erő lekötése érdekében még a kettős királyválasztás előtt egy hadsereget Itáliá
ba, kettőt a Rajna mellé küldött. 

Bercsényi László ezredével 1733 nyarán Landauban állomásozott. Francia 
szolgálatban eltöltött első húsz évéből nem maradt fenn, vagy legalábbis szá
munkra nem elérhető egyetlen levél sem, amely hazaszeretetére, honvágyára 
utalna. Hogy hazáját mégsem feledte, arról Leszczyňski Szaniszló 1733. július 
25-i levele tanúskodik. Ebben írta Bercsényi Lászlónak: „Olyan hadálláson van, 
ahol a háború első előnyeit lehet megszerezni, ha ugyan jól el nem zárják a 
kapukat. Félek, nehogy ön valamilyen előjátékot csináljon azon vágyánál fog
va, hogy a császár ellen háborúzzon .. ."84 

Más oldalról Luynes herceg jegyezte fel ez időből, hogy a semleges földnek 
minősülő Mannheimbe látogató Bercsényi László a pfalzi választófejedelem ud
varában összetalálkozott a császári szolgálatban álló gróf Károlyi Ferenc ezredes
sel, Károlyi Sándor fiával, aki ott népes magyar kísérettel jelent meg. A szintén 
jelen volt Luynes herceg így írta le a találkozást: „Megismerve Bercsényi grófot, 
Károlyi tárt karokkal lépett elé, de Bercsényi már távolról észrevéve ezt a ba
ráti gesztust, így viszonozta, mondván neki: »Menjetek, Ti csak hitvány rab-

80 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1728. j a n u á r 21., f eb ruá r 5., 1729. augusz tus 3., 
1730. má jus 5. OSzKK, Quar t . Gall. 39. folio 16., 17., 25. és 27.; Leszczyňski Szaniszló R. L. d 'Ar-
gensonnak . 1732. szep tember 3. Közl i : Esterházy, V.: i. m. 3. o.; Forster Gy.: i. m. 166. .és köv. o. 
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szolgák vagytok, akik elhagytátok hazátok dicsőségét és érdekeit.« Ez a jelenet 
magának a választófejedelemnek a palotájában játszódott le.a Károlyit kísérő 
magyarok jelenlétében."85 

Ügy véljük, nem tévedünk, amikor Bercsényi László hazaszeretetével és eb
ből fakadó Habsburg-gyűlöletével is indokoljuk azokat a jelentős katonai sike
reket, amelyeket ebben a háborúban — miként a következőkben is — a sza
badságharc leverését követően a hazáját uraló császári seregekkel csatázva elért. 

A lengyel örökösödési háború Habsburg-ellenes hadműveletei már az 1733. 
október 18-i formális francia hadüzenet előtt megindultak, ezúttal ismét Fran
ciaország és a Német-Római Birodalom határán. Ekkor a Bercsényi-ezred a 
Rajna mellett Berwick marsall alárendeltségébe tartozott. Miután ez a hadse
reg október 13-án átkelt a Rajnán, már másnap Kehi ostromához kezdett hoz
zá, amely azonban csak október 29-én kapitulált. A korai tél beállta miatt, a 
további hadműveletek helyett, a hadsereg téli szállásra ismét visszavonult a 
Rajna mögé. Mindkét átkelés során és az ostrom idején is a Bercsényi-ezred, 
több más lovasezreddel együtt a fősereget fedezte. Az összesen 26 osztálynyi, 
két dandárt jelentő erő parancsnokságát Berwick marsall Bercsényi Lászlóra 
bízta. Oly fegyelmezetten és sikeresen hajtották végre a lovascsapatok az elő
írt hadmozdulatokat, hogy parancsnokuk, Bercsényi László, az udvar elismeré
seként, 1734. február 20-án megkapta a brigadérosi előléptetést.86 

1734. áprilisában kelt útra a téli szállásról Berwick marsall serege azzal a fel
adattal, hogy Philippsburgot foglalja el. A menet során 1200 fővel Bercsényi 
László elővédet alkotott, majd a Frankenthaltól Wormsig terjedő területen el
helyezett és a Philippsburghoz vonuló csapatok mozgását biztosító kötelékek 
vonalparancsnokának nevezte ki Berwick marsall. Az ostrom június 13-án kez
dődött, és Philippsburg bevétele július 18-ig húzódott el. Ennek során az idő
közben szintén oda vezényelt és a zárógyürű parancsnokának kinevezett Ber
csényi László huszárai élén már június 13-án újabb hőstettet hajtott végre: 
„Bercsényi gróf, aki kitűnt a roham alatt, ezrede maroknyi vitéze élén üldözni 
kezdett hatszáz huszárt Mainz külvárosáig. Már kezdte őket szétszórni, amikor 
Württemberg herceg azok segítségére sietett. Bercsényi arra kényszerült, hogy 
visszavonuljon, miután nagy veszteségeket okozott az ellenségnek."87 Más for
rások hozzáteszik, hogy Bercsényi László csak a közel tízszeres túlerő láttán 
fordult vissza, és saját huszárjait veszteség nélkül hozta vissza. Az év hátra
levő kisebb csatározásaiban is kitűnt bátorságával, körültekintésével.88 

Az 1735-ös hadjáratban Bercsényi László és ezrede szintén a rajnai hadse
regben szolgált, de az elesett Berwick marsall helyett a parancsnokságot átvett 
Coigny marsall alárendeltségében. Mainz október közepi sikertelen ostroma ide
jén újra dandárnyi lovasköteléket, zömében svájci származású alakulatokat ve
zényelt Bercsényi László. Ezekkel az erőkkel egy kitörést végrehajtó ellenséges 
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köteléket szorított vissza az erődítménybe. Novemberben a Clausen felől táma
dó császáriak elől kitérő fősereg hadmozdulatát fedezte előbb elővédként, majd 
utóvédként, harminchat gránátos század és némi lovassági erő élén. Ezekben az 
összecsapásokban, különösen a november 19-i éjszakába nyúló ütközetben a 
Moselle mentén, ismét nemcsak hadvezéri képességeivel, hanem személyes hő
siességével is felhívta magára a francia hadvezetés figyelmét.89 További bizo
nyításra nem maradt ideje, miután Leszczyňski Szaniszló III. Ágosttal szemben 
kiszorult Lengyelországból és sor került a Franciaország és a Habsburg-biroda
lom közötti előzetes béke megkötésére is. így ezredével Sarralbe-ban vonult té
li szállásra.90 

A Habsburg-seregekkel szemben kiemelkedő bátorsággal küzdő Bercsényi 
- László híre a császári seregekbe besorozott magyarok révén eljutott szülőhazá

jába is. Sőt arra is van adatunk, hogy ebben az időben nemcsak ál-Rákócziak 
bukkantak fel, hanem éppen 1735-ben Munkácson egy ál-Bercsényi László is, 
akit a császáriak elfogtak.91 Aki tehette, és akinek nem volt otthon veszteni
valója, át is szökött e háború során a császáriaktól a francia hadseregben szol
gáló magyar huszárokhoz. Bercsényi László már 1733-ban kieszközölte, hogy a 
nevelt fiának tekintett Esterházy Bálint József kapitány, Rákóczi egykori tábor
nagyának és bujdosótársának fia, aki eddig ezredében szolgált, ezredalapítási 
engedélyt kapjon. Ezzel egy újabb —• harmadik — magyar huszárezred szervezé
sére került sor 1735. januárjában, amit immár lehetővé tett az átszökött magya
rok létszáma.92 

A lengyel örökösödési háborúban teljesített szolgálataiért és a franciaországi 
könnyűlovasság fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréseként 1738. február 
24-i hatállyal az uralkodó Bercsényi Lászlót tábornokká nevezte ki. Ezzel má
sodik magyarként érte el ezt a magas rangot, mivel Ráttky György már 1734 
óta tábornokként vett részt a lengyel örökösödési háborúban az itáliai hadszín
téren. A háború befejezése óta nem történtek kinevezések, most március 1-én 
Bercsényi László ötvenötödmagával vehette át a kinevezési okmányt az uralko
dó kezéből.93 

Nem akart kimaradni barátja megtiszteléséből a lengyel koronáról 1736. ja
nuár 26-án lemondott Leszczyňski Szaniszló sem, aki a lengyel örökösödési há
borút követő 1735-ös előzetes béke, majd az azt véglegesen lezáró 1738-as bé
csi egyezmény értelmében, királyi címe megtartásával, élete végéig a Lotharin-
giai Ferenc lemondása után VI. Károly német-római császár (III. Károly né
ven magyar király) által XV. Lajos francia királynak átengedett Lotharingia 
és Bar hercegségek névleges uralkodója lett. 1738. április 21-én Bercsényi 
Lászlót kinevezte 1737-es bevonulása után kialakított új udvartartása főlovász
mester évé és e méltóságában udvari tanácsosává és tiszteletbeli lovagjává, évi 
6000 livre jövedelemmel.94 

A Rákóczi-emigráció tagjai közül már ekkorra a' legtöbbet érte el a francia 
szolgálatban álló Bercsényi László. Hazájához való hűsége mégsem szenvedett 
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csorbát. Amikor 1740. október 20-án fiúörökös nélkül elhunyt VI. (III.) Károly 
Habsburg-uralkodó, és egész Európa a trónutódlásra figyelt, nem tudván, me
lyik hatalom fogja elismerni Mária Terézia trónigényét — a Pragmatica Sanctio 
jogérvényét —, Bercsényi László is már ez év november 1-én magyar nyelvű le
véllel fordult gróf Pálffy János császári tábornagyhoz, a szatmári egyezség egy
kori kovácsol ójához, magyar országbíróhoz, a hétszemélyes tábla elnökéhez. Le
velét érdemes teljes terjedelmében idézni, mert a hazaszeretet egyik legszebb 
megnyilatkozása. Megértéséhez szükséges előrebocsátanunk, hogy Bercsényi 
László az 1712—15-ös országgyűlés 49. törvénycikkelyét, amely II. Rákóczi Fe
renc, Esterházy Antal és Forgách Simon mellett Bercsényi Miklóst is elmarasz
talta felségárulásban és ezért teljes vagyonelkobzás mellett száműzte, úgy ér
telmezte, hogy ez nemcsak apjára, hanem reá is vonatkozik. Ugyanakkor jó apá
hoz méltóan gondoskodni kívánt hat gyermekéről, elsősorban két fiáról, akik
nek Franciaországban jelentős birtokot vagy vagyont nem hagyhatott hátra, 
így érthetően apja otthoni, elkobzott és anyja ismeretlen sorsú birtokaira gon
dolt az első lehetséges alkalommal. Ha a körülmények a magyar függetlenség 
irányában alakultak volna, úgy szívesen hazatért volna, ezért kívánt elsődlege
sen is a legmegfelelőbb személynél tájékozódni a hazai állapotok felől, és ezt 
tiszteletreméltó emberi tartással tette meg, ahogyan következik : 

„Méltósságos Gróff nagy jó Uram! Soha sem merészlettem volna Excellen
tiádnak udvarlanom alázatos levelemmel, ha ez mostani Conjecturák arra nem 
bátoríttottak volna. Jól tudya Excellentiád, hogy már régen hazámbul kirekesz
tettem, mayd már harmincz esztendeje, hogy bujdosóvá lettem. Ha hogy ezen 
szerencsétlenségben lehetne tanálni valamely vigasztalást, talán az többi közöt 
én panaszolkodhatnám kevesebet, Generális lévén Frantzia országban, edy ma
gam nemzetem regementjének feő kapitánya, alkalmas pensiom van az itt való 
udvartul, s az Lotaringus tartománynak feő Lovász Mestere vagyok. De az Szí
vem 's Vérem magyar, s holtig vonszon édes hazám felé, szőntelen azt óhajtom 
mind addig, még az Isten viszsza nem vezérel, mert haza fia vagyok. Az Attyám-
rul az szerencsétlenség az én fejemre esset, az mindenható nagy Isten szánya 
meg két kis íiacskámot. Excellentiádhoz folyamodom ezért alázatossan s bizoda
lommal, emlékezek meg rólam ebben az változásban, had legyek Excellentiád
nak holtig való obligatióval, tédyen jót vélem, ha lehet, s ne vesse meg kéré
semet. Ezzel maradok Excellentiádnak alázatos kész szolgáia. G. Bercsényi 
László m. p. Luneville, 1-a 9-bris 1740. Nyughatatlanságal várom Excellentiád 
tanácsát s parancsolattyát."95 

Pálffy János a fenti levelet felbontatlanul azonnal megküldte a bécsi udvar
nak, személyesen Lotharingiai Ferencnek, a trónörökösnő hitvesének, aki ezt a 
cselekedetet Mária Terézia nevében is a „törhetetlen hűség új próbájaként" dí-
csérőleg vette tudomásul. E tény következtében válasz nélkül maradt Bercsé
nyi László levele.96 

Minderről Bercsényi Lászlónak nem lehetett tudomása, de türelmes várakozá
sa eltartott 1741. májusáig. Ekkorra világossá váltak az erőviszonyok, a poro
szok Habsburg-ellenes I. sziléziai háborúja osztrák örökösödési háborúvá vál
tozott, Mária Terézia magyar uralkodóvá választása a Pragmatica Sanctio ér
telmében megtörtént, és megkoronázása küszöbön állt; Franciaország ugyanak
kor — szövetségben Poroszországgal, Spanyolországgal, Szardíniával, Bajoror-

95 Eltérő ér te lmezéssel és k i sebb olvasási h ibákka l közl i : Thaly K.: Gr. Berchény i László f ran
cia marécha l m a g y a r levele 1740-ből. Had tö r t éne lmi Közlemények , 1890. 413. és köv. o., ill. ennek 
n y o m á n Forster Gy. : i. m. 142. o. 
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szaggal, Szászországgal és több más kisebb német állammal — nem ismerte el 
Mária Terézia igényét a német-római császári koronára, és fegyveres fellépése 
csak idő kérdése volt. 

Ilyen körülmények között Bercsényi László maga kérte a francia uralkodót, 
hogy ossza be a császári seregek ellen induló hadsereg kötelékébe. Az a kíván
sága, hogy ismét hazája elnyomói ellen harcolhasson, újra teljesedett. 1741. jú
lius 20-i nyílt parancsával XV. Lajos Bercsényi Lászlót beosztotta Ségur altá
bornagy hadtest-törzsébe, Belle-Isle marsall hadseregébe, amelynek a német
római császári koronára szintén igényt tartó bajor uralkodó, Károly Albert, 
közvetlen támogatása céljából a bajor seregekkel együtt Ausztriába kellett be
törnie.97 A konkrét haditervek szerint ennek a hadseregnek a bajor hadsereggel 
együttműködve Felső-Ausztriát kellett elfoglalnia, és e terület birtokában táma
dását Bécs irányában kellett kifejlesztenie. Ezzel egy időben egy másik francia 
hadsereg Veszti áliában, egy-egy hadtest pedig Itália, illetve Németalföld hatá
rán kötött le ellenséges erőket és biztosította Belle-Isle marsall hadseregének 
sikeres hadműveletét. 

A kezdeményezés a bajor hadseregvezetés kezében volt, már 1741. július vé
gén elfoglalta Passaut, és várta a francia hadsereg felvonulását. A háborús ke
retek feltöltése miatt ez késett. A Belle-Isle marsall hadseregébe beosztott ma
gyar tulajdonosezredesek zömében magyar összetételű három huszárezredét ek
kor hat-hat osztályra, osztályonként két századra, századonként ötven főre töl
tötték fel, magyarok mellett lengyelekkel, elzászi németekkel, a tisztek esetében 
pedig franciákkal is. A francia hadsereg augusztus végén kelt át a Rajnán, él
lel Lautenbach irányában. Az átkelés során Bercsényi László a 2. hadtest 2. 
hadoszlopának parancsnokaként a három magyar huszárezred és más lovaskö
telékek élén elővédben tevékenykedett.98 A francia hadsereg szeptember köze
pére ért ki, állandó erőltetett keleti irányú menet után, az Inn folyó vonalára 
és itt egyesült a bajor hadsereggel. Ezután kelet felé tovább előretörve októ
ber 10-én Ybbst, október 20-án St. Pöltent foglalták el, és egyúttal kiértek 
Bécs alá. Miközben az Ennstől a Dunáig terjedő területet Ségur altábornagy 
hadtestének kellett biztosítania, a francia—bajor seregek zöme Csehországba 
tört be. Miután ott is elfoglalták a felvonulási területet, Ségur hadtestével Ber
csényi László is átkelt a Dunán, és részt vett Prága körülkerítésében, majd no
vember 26-i elfoglalásában. Ott a cseh rendek a bajor Károly Albertet decem
berben királlyá választották és megkoronázták. Ezeknek az eseményeknek is ré
szese volt Bercsényi László, aki ekkor már hadosztálynyi erő parancsnokaként 
tevékenykedett. A francia csapatok téli szállásra vonulásakor azt a feladatot 
kapta, hogy a Sazawa folyó mögötti területen, Prágától 50 km-re délre, katonai 
raktárát telepítsen és azt biztosítsa.99 

Az egész téli időszakot ott töltötte, és sikeresen védte a túlerőben levő csá
száriak támadásaival szemben ezt a francia utánpótlás szempontjából fontos tá
bort. E feladat ellátásához Broglie marsall még erősítést is küldött.100 Bercsé
nyi László csak hírből értesült ott arról, hogy közben az erőviszonyok kedve-

97 De Courcelles: i. m. II. k. 135. o.; Aubert, F—H.: i. m. XLIII. o. 
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zőtlenre fordultak. 1742. januárban ugyan Károly Albert bajor választófejedel
met Frankfurtban német-római császárrá választották és megkoronázták, de 
ugyanakkor már formálódott a porosz—Habsburg különbéke. Az így felszaba
dult császári erők Ségur hadtestét ki tudták nyomni Csehországból, majd Fel
ső-Ausztriából, sőt betörtek Bajorországba is. Ilyen körülmények között Sahay 
körzetében május 2-án az ismételten a csehországi francia főerőkhöz vezényelt 
Bercsényi László is ütközetre kényszerült a császáriakkal, és a túlerővel szem
ben diadalmasan hagyta el a csatamezőt. Ezután Pisecknél végrehajtotta az 
egyesülést a főerőkkel, majd az ott gyülekezett francia erők kötelékében Prágá
hoz kellett visszavonulnia. Közben május 25-én Frauenbergnél sikeresen kitért 
az ott ütközetre gyülekező császári seregek elől. Ezt követően az Elba átkelő
helyeit és a Moldva jobb partját fedező Festetics császári tábornok erőinek ki
puhatolása volt a feladata. Eközben egy felbukkant császári köteléket Prossiig 
nyomott vissza. Ezután a túlerőben levő császáriakkal szemben fedezte a francia 
zöm visszavonulását Prága biztonságosnak látszó falai közé, és e hadművelet 
során Prága elővárosánál, Trójánál lovát is kilőtték alóla.101 

1742. júniusában a többi Csehországban állomásozó francia alakulatok is kény
telenek voltak Prágába behúzódni, ahol a császáriak az ott maradt teljes fran
cia erőt, 26 000 főt, körülzárták. Prága védelme során Bercsényi László ismét 
nemcsak szervezőkészségével, hadvezéri tehetségével, hanem személyes bátorsá
gával is kitűnt. A védőket három hadoszlopra osztva, az ő feladata a központi 
hadoszlop — dandárnyi erő — harctevékenységének irányítása volt.102 Nem elé
gedett meg ezzel, hanem olyan hőstetteket hajtott végre, mint az augusztus 
22-i kitörés volt: „Bevette az osztrákok sáncait, beszögezte ágyúikat, valamint 
mozsaraikat, felgyújtotta készleteiket, és foglyul ejtette a mérnökök parancs
nokát 150 emberrel."103 Szeptember 3-án visszafoglalt az ellenségtől hat grá
nátos század élén egy, a váron nyitott rést,. 10-én és 21-én újabb kirohanáso
kat vezényelt és az ostromló császáriaknak ismét súlyos veszteségeket okozott. 
Még ezeken is túltett, amikor az ostrom elmúltával a november 6-i kitörése so
rán hat századnyi erejével elfoglalta Brandeist, majd mintegy 800, a hátában 
felbukkanó császári huszár támadását hárította el visszatérőben ebből a vál
lalkozásból, amellyel fedezte Broglie marsall menetét, akinek ekkor mintegy 
6000 fővel sikerült elhagynia a várost.104 

Kortársai még a XVIII. század végén is páratlannak tartották azt a hadmoz
dulatát, amellyel december 16-ról 17-re virradóra fedezte Belle-Isle marsall 
megmaradt hadserege zömének, mintegy 16 000 főnek a kitörését a városból, 
majd a három magyar huszárezred és néhány más lovasalakulat, összesen 36 
osztálynyi erő élén hátvédet alkotva december 27-re állandó összecsapások kö
zepette biztosította a hadsereg veszteség nélküli eljutását a 150 km-re fekvő 
nyugat-csehországi Egerbe. Ezt követően a Franciaországba visszavonuló erők 
5. hadosztályának parancsnokaként tevékenykedett az Elzászban való téli szál
lásra térés idejéig Bercsényi László, akinek nevét most már Európa-szerte is
merték.105 

101 Campagnes. . . X. k. 79. o. ; Aubert, F—H.: i. m. XLIV. o. De Courcelles: i. m. II. k. 135. 
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Az osztrák örökösödési háborúban eddig nyújtott kiváló szolgálatainak elis
meréseként XV. Lajos francia király 1743. március 21-én személyesen nyújtotta 
át a wissembourgi téli szállásról Versailles-ba érkezett Bercsényi Lászlónak a 
március 16-i döntésével neki adományozott újabb kitüntetést, a királyi és ka
tonai Szent Lajos-rend parancsnoki keresztjét, amellyel mindössze 40 fő ren
delkezett, és amely évi 4000 livre anyagi juttatást is jelentett.106 

Az 1743-as hadjárat során az uralkodó Bercsényi Lászlót április 1-i hatállyal 
a Noailles marsall alárendeltségébe tartozó és a Német-Római Birodalom ha
tárára vezényelt rajnai hadsereg törzsébe osztotta be.107 Ennek a francia had
seregnek kellett vállalnia az egyesült Habsburg-, angol és hannoveri csapatok 
megállítását. Az Elzászból való felvonulás és a Speyerig való előretörés során 
Bercsényi László az egyik hadosztályt vezényelte, majd május 17-én Noailles 
marsall a Wormstól Oppenheimig terjedő terepszakasz védelmével bízta meg. 
Ezt követően a francia hadsereg elővédjeként június 8-án két ezrednyi huszár
erővel átkelt a Rajnán, elfoglalta Groß-Geraut, majd biztosította Noailles mar
sall hadseregének előrevonását Aschaffenburgig. Három dragonyosezred és há
rom huszárezred élén látta el ezt a feladatot.108 Eközben ellenséges erőbe üt
közve, azokat huszáraival a Majnáig nyomta vissza, és ennek során ismét kitűnt 
személyes bátorságával: „Bercsényi úr, a huszárok parancsnoka, Stockstatt kör
zetébe érve, az ellenséges hadsereg hatszáz fős lovas osztagába ütközött, ame
lyet reggel hat órakor rohamozott meg a Majna partján egy átkelőhely előtt 
50 huszárral; nem tért ki a gyalogos harc elől, szablyáját kezébe vette és osz
taga élére állt. Ez a vakmerősége visszarettentette az angolokat, vereséget mért 
rájuk, és ebben a zavarban többek között két lovas foglyot is hatalmába kerí
tett, azaz egy lovast és egy dragonyost lovaikkal, akiket a főhadiszállásra vittek 
az angolok, és akiket elbocsátott, miután erről megbizonyosodott."109 Június 
26-án Bercsényi László huszáraival elfoglalta Dettingen városát, másnap pedig 
részt vett a híressé vált dettingeni csatában, ahol a francia hadsereg az egye
sült angol—osztrák—holland—német seregektől vereséget szenvedett. E csata 
után a francia hadsereg visszavonult a Majnán, sőt a Rajnán túlra, és ekkor 
Bercsényi László huszárezredével, valamint 12 gránátos századdal az utóvédet 
alkotta. Eközben az üldöző ellenséggel több ízben összecsapott, és különösen 
Saarbrückennél tűnt ki ismét vitézségével.110 

Miután az üldöző császáriak és szövetségeseik eredmény nélkül kísérelték 
meg elfoglalni Elzászt és Lotharingiát, október elején a csapatok téli szállásra 
vonultak, eközben az elterelő hadmozdulatokat Bercsényi László végezte. Ezt kö
vetően a három magyar huszárezred és Noailles marsall hadserege más lovas
kötelékeinek parancsnokaként a Sarre folyó mentén kapott téli elhelyezést, és 
most első ízben hadtestnyi erő fölött rendelkezett. Állomáshelye Sarreguémines 
volt.111 
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A téli nyugalmas időszak során Bercsényi László újabb elismerésben részesült 
a francia udvar részéről azért a kiemelkedő szolgálatért, amelyet a császáriak 
ellen harcolva mutatott. XV. Lajos úgy döntött, hogy az elő- és utóvédként, biz
tosító erőként, felderítő és járőrszolgálatban kiválóan bevált eddigi három 
magyar huszárezred mellett további három huszárezred felállítását rendeli el. 
A császáriaktól ejtett foglyok magas száma lehetővé tette, hogy még egy negye
dik ezredet is szervezzenek magyarokból, és Bercsényi László ezt ezrede eddigi 
őrnagyának, a most ezredtulajdonossá kinevezett Pollereczky Andrásnak tudta 
biztosítani. Azt is el tudta érni a magyarokat minden körülmények között segí
teni igyekvő Bercsényi László, hogy miután Ráttky tábornok és Esterházy bri
gadéros a hadműveletek során életét vesztette, előbbi ezredét Dessewffy Miklós 
ezredes, utóbbiét Dávid Zsigmond ezredes parancsnoksága alá helyezzék. E négy 
magyar huszárezred mellett a további kettő elsősorban szökött lengyelekből, né
metekből állt.112 

Bercsényi László ekkor már a könnyűlovasság első számú szakértőjének szá
mított Franciaországban, így XV. Lajos újabb döntésével az immár hat huszár
ezredet kivonta a lovassági főfelügyelő hatásköréből, új tisztségként létrehozta 
a huszárság — más néven a könnyűlovasság — főfelügyelője hivatalt, és 1743. 
december 8-án Bercsényi László tábornokot nevezte ki ebbe az új beosztásba.113 

Az új beosztással további évi 8000 livre jövedelemhez jutott Bercsényi László. 
Első teendője az volt, hogy a négy magyar vezénylésű francia huszárezredet 
most már teljesen magyar feltöltésű, magyar öltözetű, felszerelésű, magyar ve
zényleti nyelvű ezreddé tegye, amelyekbe 1760-ig azután nem is léphettek be 
nem magyarok.114 Az osztrák örökösödési háború ezt követő szakaszában érte el 
a magyarok létszáma a csúcspontot a francia hadseregben, még óvatos becslések 
szerint is mintegy 2000 magyar huszár volt Bercsényi László alárendeltségé
ben.115 

Bercsényi László mindenkor hangsúlyozta magyarságát; ezt ebből az időből is 
bizonyítja egy dokumentum. XV. Lajos, akinek hadseregében sok külföldi szol
gált, 1744. február 1-én elrendelte, hogy tábornokai ezentúl egységes francia 
egyenruházatot kötelesek viselni. E rendelkezés vétele után, március 16-án, 
Thionville-ből Bercsényi László a következő beadvánnyal fordult d'Argenson 
hadügyminiszterhez: „Engedje meg, kérem, hogy elmondjam, nem voltam utol
só a huszárok főfelügyelőjének minőségében őfelsége rendelkezéseinek köve
tését tekintve, és hogy a király jobb szolgálata érdekében sohasem viseltem e 
nemzet öltözékét, és hogy ezt feltétlenül szükségesnek véltem abban a helyzet
ben, amelyet én elfoglalok. Minden magyar szökevény, aki a határainkra érke
zik, azt kéri, hogy az én ezredemben szolgálhasson, mert én vagyok az egyetlen 
nemzetükből, akit ismernek, és nekem tekintélyt szereztek azok a kegyek, ame
lyekkel Önök elhalmoztak. A hazaszeretet olyan vonzódás, amely minden em
bert magával ragad. Magyar módra öltözött francia tábornoktiszt — ez olyan 
újdonság, amely egyaránt elbűvöli a francia huszárokat és vonzza az ellenséges 
huszárokat. Nemzetükben való megbecsülésüket látják ebben és erre érzéke-

112 Leszczyriski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1743. december 3. OSzKK, Quart. Call. 39. folio 
43. ; Esterházy, V. : i. m. 5. o. 

113 Aubert, F—H.: i. m. L. o.; Luynes: i. m. V. k. 201. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 135. o.; 
Choppin, H.: i. m. 96. o.; Forster Gy.: i. m. 81. o. 
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nyék."116 Kérelmezése alapján valóban Bercsényi László volt az egyetlen fran
cia szolgálatban álló külföldi származású tábornok, akinek XV. Lajos engedé
lyezte, hogy a továbbiakban is viselje magyar huszártábornoki öltözékét. 

Bercsényi László még ezzel sem elégedett meg, hanem arra való hivatkozással, 
hogy a francia szolgálatban álló huszárok zöme magyar, elérte, hogy XV. Lajos 
1744. október 26-i rendeletével valamennyi francia huszárezredben egységes öl
tözetként a magyar szabású, égszínkék pantallót, mentét és dolmányt, vörös fö
veget és nyeregtakárót, sarkantyús kurtacsizmát rendelte el.117 A francia hu
szárság magyar főfelügyelője így mintegy francia szolgálatban álló magyar had
erő élén állhatott az osztrák örökösödési háború további hadjárataiban. 

Az 1744-es hadműveletek előkészítésekor április 1-i hatállyal Bercsényi 
Lászlót ismét Noailles marsall hadseregtörzsébe vezényelte XV. Lajos.118 A harc
cselekmények ebben az évben csak május közepén kezdődtek meg, mégpedig 
a flandriai hadszíntéren. Ezt megelőzően Bercsényi Lászlót újabb nagy megtisz
teltetés érte. A május 2-i előléptetések során XV. Lajos 12 főt altábornaggyá ne
vezett ki, köztük kilencedikként és egyetlen magyarként Bercsényi László tá
bornokot.119 

Miután június 10-én átvették az új altábornagy ok kinevezésüket az uralkodó 
kezéből, Bercsényi László ezzel együtt felelősségteljes önálló feladatot is kapott. 
A király által személyesen irányított hadműveletek biztosítására a flandriai 
hadsereg kötelékében, a Pont-à-Marque menti táborba alárendeltségébe vezé
nyelt hadosztálynyi erő — huszárezrede mellett lovas- és dragonyosezredek, to
vábbá támogató gyalogság — gyülekezése után, a király június 7-i parancsa ér
telmében, Douai és Lille között kellett biztosítania az Osztrák-Németalföldre 
betörő francia csapatok szabad összeköttetését. Ezt a feladatot látta el egész jú
nius folyamán míg az uralkodó bevette Menint, Yprest, Knocket, majd július 
elején Furnest.120 Ekkor a császáriak átkeltek a Rajnán, Lotharingiát veszélyez
tették, és XV. Lajos az általa vezényelt hadsereggel Elzászba vonult a császá
riak felvonulásának elhárítása. Bercsényi László, a király július 19-i parancsá
ra, a négy magyar huszárezreddel szintén Elzászba vonult. Részt vett a souff-
lenheimi csatában, ahol 2000 fős ellenséges erőt futamított meg. Bischwiller és 
Fort-Louis között 32 századnyi császári gránátost szórt szét, majd szeptember 
18-tól a Brisach és Freiburg in Breisgau közti terepszakaszon a francia hadse
regnek a Rajnán való átkelését és felvonulását biztosította. Ezt követően 5 hu
szárezred parancsnokaként részt vett Freiburg in Breisgau körülzárásában és 
ostromában is, amelyet a király által személyesen vezényelt hadsereg november 
28-án foglalt el. Ezután Clermont altábornaggyal együttműködve a Württem
bergben váltakozó sikerrel vívott harcokban tevékenykedett, majd a király no
vember 1-i parancsa értelmében Maillebois marsall rajnai hadseregébe beosztva 
ismét Sarreguémines-be vonult téli szállásra.121 

116 Közli: Choppin, H.: i. m. 89. o.; illetve részben és pontatlanul: Forster Gy.: i. m. 112. o. 
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Az 1745-ös hadjárat során Bercsényi László nem a flandriai főhadszíntéren 
tevékenykedett, hanem továbbra is Németországban, a rajnai hadsereg kötelé
kében, előbb Maillebois marsall, majd április 1-től Conti marsall alárendeltsé
gében. Ugyanakkor magyar huszárezredei, Szász Móric marsall csapataihoz be
osztva, a flandriai francia hadseregben teljesítették sikeresen harcfeladatai
kat.122 Miután 1745. január 20-án meghalt a VII. Károly néven német-római 
császárrá koronázott bajor választófejedelem, Bajorország különbékét kötött 
Mária Teréziával, és sor került Lotharingiai Ferenc német-római császárrá vá
lasztására, nagyobb teher hárult a németországi francia erőkre. Bercsényi László 
alárendeltségébe ekkor 8 gyalogzászlóalj és 12 lovasosztály tartozott. Ezeknek 
az erőknek az élén Rüsselsheimnél, majd Oberseltersnél csapott össze a Majná
tól előretörő ellenséggel, és visszaszorította a Lahn folyón túlra ezeket az oszt
rák—hannoveri kötelékeket. Ezt követően Bercsényi László mintegy kétezer 
emberével Conti marsall hadseregének mozdulatait fedezte, előbb május 31-én 
a Neckar on átkelve, majd egy újabb manőverrel a Majna felé előretörve.123 Itt 
ismét Bercsényi László személyes bátorságát jegyezték fel a kortársak: „Conti 
herceg a Majnához való kijutást erőltetve, azt a feladatot adta Bercsényi gróf
nak, hogy Wolfskehlenig fedezze menetét 1700 emberrel és két ágyúval. Ott a 
Baranyai tábornok parancsnoksága alatt álló 2000 fő őt megrohamozta, de ez 
a túlerő egyáltalán nem félemlítette meg, hanem az ellenséget állandó és erős 
tűz alatt tartva a legimpozánsabban és a legszerencsésebben visszavonult."124 

Miután Conti marsall hadművelete a császári túlerő következtében sikertelen 
maradt, a Pfungstadtból Nordheimba való visszavonulás során Bercsényi László 
az utóvéd parancsnokaként fedezte a hadsereg menetét. Ezt követően augusz
tusban, a hadsereg lovasalakulatainak parancsnokaként Vaudrevange-ba, a Sarre 
mentére vonult vissza 8 lovasezred élén. November 1-én ismételten — Sarre-
guémines-i állomáshellyel — a Sarre-vidék és az itt téli szállásra vonult lovas
kötelékek parancsnokává nevezte ki az uralkodó. Ebből az évből még az érde
mel említést, hogy XV. Lajos felállíttatta a hetedik francia huszárezredet, ez
úttal zömében a császáriaktól átszökött németekből, és természetesen ezt is a 
huszárság főfelügyelőjeként tevékenykedő Bercsényi László alárendeltségébe 
helyezte.125 

Az 1746-os hadjáratban Bercsényi Lászlót a flandriai hadszíntérre vezényel
ték, előbb Conti marsall alárendeltségében, majd május 1-től Szász Móric mar
sallhoz beosztva. Az év elején a hat hadoszlopban Brüsszel bevételére induló 
francia hadsereg hadmozdulatait fedezte az előző évihez hasonlóan aránylag 
csekély erő élén, május 1-én azután újra képességeihez méltó beosztást kapott. 
A Brüsszel elfoglalása után a Haecht—Louvain—Wavre-vonalon állást foglaló, 
106 gyalogzászlóaljból és 162 lovasosztályból álló francia hadsereg kötelékében 
harcoló 32 dragonyos és 18 huszárosztály parancsnokává nevezték ki Tervure-i 
táborhellyel.126 Ebben a parancsnoki beosztásában részt vett május 5-én XV. 
Lajos díszszemléjén Brüsszelben. A következő hadmozdulatok során — a fenti 
erők élén — hadoszlopparancsnokként tevékenykedett, részt vett a Bethleni 
alatti, a Molines és Louvain közti harcban, majd az ellenséget állandó rajtaüté-
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sekkel maga előtt szorítva átkelt a Dille és a Nethe folyón, május 23-án pedig 
Anvers elfoglalása során vezényelte rohamra lovaskötelékeit. Mons július 11-i, 
Saint-Chislairt július 25-i és Charleroi augusztus 2-i elfoglalása idején Cler
mont altábornagy tartalékhadtestében teljesített szolgálatot, amelynek feladata 
a főerők manőverének fedezése volt. Augusztus 14-én a megbetegedett Clermont 
altábornagytól átvette e hadtest parancsnokságát, de azt alig egy hét után 
Lièges előtt átadni kényszerült az odavezényelt rangidős d'Estrées altábornagy
nak. Hadtestparancsnoksága idején Szász Móric marsall hadseregének Mé-
haigne felé történő menetét fedezte, több ízben sikerrel megütközött az ellensé
ges seregekkel, és végrehajtotta a parancsot a Conti marsall hadseregével való 
egyesülésre. Űjra csak hadoszlopparancsnokként tevékenykedve, Heylissem 
mellett, az alárendeltségében levő Bercsényi-, Dávid- és Dessewffy-huszárezred-
del, továbbá két királyi gránátos-zászlóaljjal, megtámadta és a Meuse folyóig 
üldözte a gyülekező ellenséges erőket, amelyen azokat átnyomta.127 

Szász Móric marsall alárendeltségében részt vett 1746. október 11-én a csá
szári seregek fölött győztes rocouxi csatában, amelyben egy 18 lovas és 30 dra
gonyos osztályból álló francia hadosztályt vezényelt rohamra. Ennek során az 
ellenséges erőket derékban átvágta és ezzel döntően hozzájárult a francia győ
zelemhez. Itt is feljegyezték a kortársak Bercsényi László körültekintését és sze
mélyes bátorságát is: „Hadosztálya élén észrevette, hogy a huszárok az ellenség 
szörnyű tüzében visszariadtak és kezdtek rendetlenül visszavonulni. Bercsényi 
grófot ez azonnal arra ösztönzte, hogy élükre álljon. Túl messze volt attól, hogy 
felismerjék, így zsebéből kihúzott egy fehér zsebkendőt, amellyel megállj !-t jel
zett nekik. Amint felismerték, engedelmeskedtek a harcmezőn. Amikor utolérte 
őket, szemükre vetette a szökésük miatti szégyenét, mondván, hogy ezt csak őt 
a harcba követve tehetik jóvá. Mindnyájan követték, tették a kötelességüket,, 
és Bercsényi gróf visszatért hadosztályához."128 A csatában legalább 10 ellensé
ges lovasosztályt a Bercsényi László altábornagy által közvetlenül vezényelt 
alakulatok vertek szét. A csata után pedig ő fedezte a táborba visszatérő fran
cia hadsereg menetét, miközben további ellenséges erőket vert szét. Ezzel a 
győztes csatával szinte az egész Osztrák-Németalföld megnyílt a franciák előtt. 

A csatában kiemelkedő hősiességet tanúsító Bercsényi László a Brüsszelben, 
újabb díszszemlét tartó XV. Lajossal együtt, annak hintójában vonulhatott be, 
egyetlen olyan tábornokként, aki nem a királyi családból származott. Ezt köve
tően a csapatok ismét téli szállásra vonultak, s ennek során Bercsényi László-
újra Sarreguémines-ben állomásozott a Sarre-vidék parancsnokaként.129 

Itt kell szólnunk arról a tényről, hogy nem egy francia tábornok egyre félté
kenyebben figyelt Bercsényi László harci sikereire, valamint a franciaországi 
négy magyar huszárezreddel való megkülönböztetett bánásmódra. Megindult 
az udvari intrika, és ennek eredménye lett, hogy Bercsényi László nem a képes
ségeinek és rangjának megfelelő beosztásokban szolgálhatott az utóbbi két had
járatban. Bizonyíthatóan az intrikák Clermont altábornagytól indultak ki, és. 
azokban a szintén idegen Szász Móric marsall vállalt fő részt. Ezek az intrikák 
— arra a tényre alapozva, hogy a császári seregekbe is sok magyart soroztak 
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be, és ezek sokszor harcérintkezésbe kerültek a francia szolgálatban álló magyar 
huszárokkal — a fraternizálás, ennek során információcsere, sőt a harc elkerü
lése és közös fosztogatás vádjával illették a magyar huszárokat, Bercsényi 
Lászlót pedig elfogultsággal, mindennek elnézésével vádolták.130 

Bercsényi László, akihez a hadügyminiszter közvetítésével eljutottak a vádas
kodások, méltóságteljesen utasította vissza több ízben is ezeket a feltételezése
ket. 1746. október 20-án így írt a hadügyminiszternek a Tongres-i táborból: 
„Valóban látszik, hogy Szász marsall úr nemigen elégedett a huszárjainkkal, de 
ez azokon múlik, akik vezénylik őket. Kérem, Uram, vegye tekintetbe, hogy az 
egész hadjárat alatt csak húsz napig álltak alárendeltségemben, és hogy nem 
hiszem, bárkinek is joga lenne fegyelmezetlenségükre vagy szolgálatukra pa
naszkodni, miután egész idő alatt még csak nem is hallották hadseregünk köze
lében beszélni az osztrák huszárokat, minthogy itt sem voltak." Ezután azt kér
te, hogy alárendeltségében szolgálhassanak a huszárok Elzászban vagy Lotha-
ringiában, és ezzel kerülhesse el a jövőben a hasonló vádakat. Ezt követően 
ugyan Bercsényi Lászlót a téli szállás idejére kinevezték a Sarre-vidék parancs
nokává, de a magyar huszárezredeket továbbra is Flandriában tartották. A vá
daskodások is tovább folytak, így december 10-én Bercsényi László újabb levél
lel fordult d'Argenson hadügyminiszterhez: „Huszárjaink sohasem egyezked
nek" — írta nagyon határozottan. Ezután sorra tagadta a felhozott vádakat, 
majd így fejezte be: „Nem tudom kifejezni, Uram, mennyire megleptek a 
hamis jelentések, amelyeket huszárezredeinkről Önnek tettek. Ez csak tisztán 
irigységből származhat."131 Mindenesetre ezek az intrikák megtörték Bercsényi 
László katonai karrierjének addig töretlen ívelését, amelyre pedig a tovább 
folytatódó osztrák örökösödési háború még objektív lehetőséget nyújtott volna. 

Ebben a lelkiállapotban, különösen a török—perzsa békekötésről érkezett hír 
hatására, Bercsényi László 1747. február 20-án egy magyarországi diverzió ter
vével fordult d'Argenson francia hadügyminiszterhez : „Uram, a Porta és Per
zsia közti béke alkalmából az a nézetem, hogy megszületett számomra a király 
szolgálatára való egyetlen lépés. Talán jelentőssé válna, különösen mivel tar
tóssá vált a háború. Hasznosabbnak gondolom tehát magam Őfelsége számára 
Magyarország határain, mint bárhol máshol. Apám neve ott még eleven, sőt azt 
mondják, az enyémet is támogatja olyan uralkodói kegy, mint a királyé. Segít
sen, Uram, tanácsával és jóságával, miért ne remélhetném, hogy őseim nyomdo
kain haladhatok, és diverziót rendezhetek Magyarországon. Nem kétséges, ha 
egyszer ezen a határon lehetnék, puszta jelenlétem azt megnyitná, és kiváltaná 
az Osztrák Ház irigységét."'132 Az udvarban nem sikerült támogatást kapnia eh
hez a tervhez, és d'Argenson hadügyminiszter válaszlevele alapján Bercsényi 
László is tudomásul kényszerült venni, hogy az 1747-es hadjáratban isniét a 
flandriai hadszíntéren veszik igénybe, ahol továbbra is Szász Móric marsall állt 
a francia csapatok élén.133 

130 Clermont Szász Móricnak, 1746. július 12. és 24. Szász Móric R. L. d'Argensonnak, 1746. 
augusztus 15. és 18. Lettres et Mémoires . . . II. k. 295. és 344. o., III. k. 36. és 39. o. 

131 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1746. október 20. és 27. Choppin, H.: i. m. 100. és 
köv. o., illetve pontatlanul: Forster Gy.: i. m. 115. o.; R. L. d'Argenson Bercsényi Lászlónak, 
1746. december 5. Choppin, H.: i. m. 102. o.: Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1746. decem
ber 10. OSzKK, Quart. Gall. 55. Másolatok Bercsényi László leveleinek a franciaországi Meaux 
városi könyvtárban őrzött másolatairól. Készíttette Forster Gyula, hitelesítette Meaux polgármes
tere. 4 füzet, 421 lap. Közli: Choppin, H.: i. m. 103. o., illetve részben és pontatlanul: Forster Gy.: 
i. m. 116. o. 

132 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. február 20. OSzKK, Quart. Gall. 55. Pontatla
nul és hiányosan idézi: Forster Gy.: i. m. 83. o. 

133 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. március 16. OSZKK, Quart. Gall. 53. Helyte
len adatokkal: Forster Gy.: i. m. 83. o. 
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1747. április 1-i hatállyal kellett jelentkeznie Bercsényi Lászlónak a flandriai 
hadseregben, ahol 36 osztályból álló hadosztálynyi erő fölött kapott parancsnok
ságot, és figyelmet érdemel, hogy ezek között ismét egyetlen idegen, különösen 
magyar feltöltésű ezred sem volt.134 Alakulataival a Dille és a Dender folyó kö
zött gyülekező francia hadsereg második vonalában állomásozott, Dendermonde 
körzetében. Egész évben Szász Móric marsall seregének mozgását fedezte Maast-
richtől Bergen-op-Zoom-ig, és ez alól csak a hadjáratot eldöntő, július 2-i győz
tes Lawfeld-i csata jelentett kivételt. Francia ezredei élén Bercsényi László eb
ben a csatában angolokkal került szembe és hősiesen küzdött a balszárny pa
rancsnokaként. Ismét személyesen is példát mutatott az itt rohamra vezényelt 8 
lovasezrednyi erejének, és döntő volt a győzelem szempontjából hadosztálya 
helytállása. A négy magyar huszárezred ekkor is d'Estrées altábornagy aláren
deltségébe tartozott, és a huszárok is vitézül küzdöttek. így a siker kivívásához 
Bercsényi László altábornagy és a franciaországi magyar huszárok most is lé
nyegesen hozzájárultak.135 

Az újabb mellőzések hatására Bercsényi László mindenesetre már ez év július 
14-én azzal a kérelemmel fordult a hadügyminiszterhez, hogy helyezze át Szász 
Móric marsall alárendeltségéből az itáliai francia hadsereghez, Belle-Isle mar
sall törzsébe. Kérelmét egyelőre nem teljesítették, továbbra is képességeihez ké
pest jelentéktelen harcfeladatokat látott el a flandriai francia hadsereg kötelé
kében. Változás csak a téli szállásra vonuláskor következett be, ekkor novem
ber 1-i hatállyal ideiglenesen Lotharingia-katonai parancsnokságát kapta, és le
hetősége volt a telet jó barátja, Leszczyňski Szaniszló mellett Nancy-ban tölte
ni. Bizonyosan az egykori lengyel királynak, Lotharingia és Bar uralkodója befo
lyásának is szerepe volt abban, hogy a flandriai hadsereg kötelékében harcoló 
huszárezredek főfelügyelői szemléjét követően, 1748. június 1-ével mégis beosz
tották Bercsényi Lászlót Belle-Isle marsallhoz, aki azonnal a Provence-ban ál
lomásozó csapatai parancsnokává nevezte ki a törzséhez Lyonba érkezett ma
gyar altábornagyot. Ujabb hadműveletekben azonban Bercsényi László az e 
fronton kötött 1748. április 30-i előzetes béke, majd az október 18-i, az osztrák 
örökösödési háborút véglegesen lezáró aacheni béke következtében már nem 
vehetett részt. A négy magyar huszárezred még szerezhetett dicsőséget, mivel 
azokat továbbra is a flandriai hadsereg kötelékében hagyták, és részt vettek az 
utolsó németalföldi összecsapásokban, amelyek a francia hadsereg diadalát 
eredményezték. Különösen Maastrich 1748. május 12-i elfoglalásakor tűntek ki 
hősiességükkel a francia szolgálatban álló magyar huszárok.136 

Sérelmes mellőzése közepette sem feledkezett meg Bercsényi László magyar 
honfitársairól. Ahogyan a már említett 1747. július 14-i emlékiratában írta: 
„Nem dicsekvés, hogy nevem vonzotta a magyarokat és vonzza őket még min
dig."137 Ezekre a hozzá érkezett szökevény magyarokra vonatkozóan több, a 
hadügyminiszterhez intézett felterjesztése maradt fenn. 1747. március 16-án ar-

134 Gazette de F rance . 1747. ápri l is 22. Tha ly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio. 301.; 
Bercsényi László nap ipa rancsa , 1747. ápri l is 15. OSzKK, Quar t . Gall . 55.; Forster Gy.: i. m. 85. o. 

135 Aubert, F—H.: i. m . LX. o . ; De Courcelles: i. m . II . k. 136. o . ; Crousse, F.: i. m . 91. és 
köv. o.; Thoumin, L.: La sûreté à l'armée du maréchal de Saxe (Mai—Juin, 1747). Revue militai
re française, 1924/2. 167. és köv. o.; Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. július 4. OS?KK, 
Quart. Gall. 55.; Forster Gy.: i. m. 85. o. 

136 Bercsényi László R. L. d 'Argensonnak , 1747. jú l ius 14., ok tóber 20. és 24. OSzKK, Quar t . 
Gall . 55.; Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1747. december 7., 1748. j a n u á r 2. és 12., 
február 19., m á r c i u s 16., jú l ius 11., Bourbon Lajos Bercsényi Lászlónak, 1747. november 18. 
OSzKK, Quar t . Gall. 39. folio 57. és köv. ü l . 116; Aubert, F—H.: i. m. LXI. o. ; De Courcelles: 
i. m. II. k. 136. o.; Let t res et Mémoires . . . V. k. 60. és köv. o. ; Crousse, F.: i, m. 99. és köv. o.; 
Choppin, H.: i. m. 104. o. ; Forster Gy.: i. m. 93. ill. 116. o. 

137 Lásd a 136. sz. jegyze te t ! 
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ról írt, hogy mintegy 300, a császáriaktól átszökött magyar huszár tartózkodik 
nála, és kérte annak engedélyezését, hogy tisztek állításával kötelékké formál
ja őket. Több ilyen átszökött tiszt neve is fennmaradt későbbi sürgető kérvé
nyeiben, így Nagy Sándor alezredes, egy Farkas, egy Rády és egy Sólyom nevű 
hadnagy alkalmazását kérvényezte. Egyúttal szót emelt Szász Móric marsall 
méltánytalan eljárása ellen, amelyet az átszökött magyarokkal szemben tanúsí
tott.138 1747. április 26-án így írt a hadügyminiszternek e tárgyban: „A lehetet
lent megtesszük, hogy a magyarokat Franciaországba vonzzuk, így az ellenség 
erejét gyengítsük, a magunkét gyarapítsuk. A huszár lovának, fegyverzetének, 
felszerelésének rabja, ha azoktól megfosztjuk, kedvét veszti. Ez megállítja azok 
szökését, akik át akarnának jönni. Gyalogezredeinkbe küldve őket, a háborúban 
terhünkre vannak, anélkül, hogy bármi hasznot is szerezhetnénk tőlük. Ellen
ben, ha lovon, felfegyverkezve és felszerelve küldjük őket, akkor kész huszá
rok, akik már holnap harcolnak."139 Több felterjesztésében kérvényezte a négy 
francia szolgálatban álló magyar huszárezred és a további három vegyes össze
tételű franciaországi huszárezred pénzügyi ellátásának folyamatos biztosítását. 
Kérte továbbá azt is, hogy a többi lovasezredhez hasonlóan, a huszárezredek is 
kapjanak évi átalányt a lóállományban, felszerelésben ért veszteségek pótlására, 
továbbá a háború idején a téli szálláson tartózkodás hónapjaira is biztosítsanak 
nekik zsoldot. Nemcsak a huszárokkal törődött, hanem szót ejtett felterjeszté
seiben az átszökött vagy fogságba esett magyar gyalogos katonákról is. Miután 
egy 240 fős horvát gyalogos kötelék átállt a császáriaktól, 1747. augusztus 27-én 
azt indítványozta Bercsényi László, hogy azt a szintén a francia hadseregnél 
tartózkodó fogoly magyar gyalogosokkal egészítsék ki 500 főre, szervezzék ma
gyar öltözetű, felszerelésű alakulattá. Október 17-én pedig már azt kérte, hogy 
ezt az 500 fő gyalogost 10 századból álló magyar zászlóaljként osszák be saját 
huszárezrede szerves kötelékeként a francia hadseregbe. Nem volt véletlen, hogy 
ilyen körülmények között Bercsényi László neve elevenen élt a magyarországi 
közvéleményben is, és az elégedetlenek hazavárták török vagy porosz segítség
gel, hogy a Habsburg-ellenes erők élére álljon.1''0 

Az irreális terv mellett e várakozás jogosságára, Bercsényi László élő haza
szeretetére is ebből az időből maradt fenn az egyik legszebb dokumentum. Mi
után Mikes Kelemen Rodostóból Rákóczi György sorsa iránt érdeklődő levéllel 
kereste fel, Bercsényi László 1748. január 6-i válaszlevelében először erre vála
szolt, egyúttal magyarázattal szolgált franciaországi katonai szolgálatának ér
telme felől is: „Ami az ön fejedelmét illeti, nem tudom, hogy hol van. Ügy lát
szik valóban, hogy elhagyta önt. Ügy mondják, Franciaországban van, de kö
rülbelül 20 éve, hogy nem láttam. Miért nem harcolt az én uram, a király had
seregében, jó iskolában lett volna, és ezáltal képessé tette volna magát arra, 
hogy hasznosan szolgálja a hazát, ha valaha erre vágyott volna." Ezt követően 
még a következő érzelmi kitörését őrizte meg a papír, amelynek során a francia 
nyelvű levél utolsó mondata magyarra csap át: „Igaz, hogy Rodostóból, arról a 
helyről, ahol ön még most is lakik, emelkedtek ki kedves hazánk szabadságának 
igazi és méltó pártfogói. Lennének csak mindig azok! Bizonyosan felhasználnák 
a jelen körülményeiket, hogy lerázzák honfitársaink igáját. Ez a gondolat meg
remegteti bennsőmet, és úgy tűnik, hogy megmozdulni látom atyám hamvait a 

138 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. február l., március 11., március 16., április 11., 
április 18., április 25. OSzKK, Quart. Gall. 55. Részben közli: Forster Gy.: i. m. 83. és köv. o. 

139 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. április 26. OSzKK, Quart. Gall. 55. 
140 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. május 4., május 17., július 14., augusztus 27., 

október 17. OSzKK, Quart. Gall. 55. Részben közli: Forster Gy.: i. m. 117. és köv. o. 
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görögöknek azon templomában, ahol nyugszanak. Tisztelem ezeket, és remélem, 
szerencsém nyílik arra, hogy egy napon csontjait átvihessem atyáim földjére. 
A Gondviseléstől mindent remélhetünk, mivel ezen a földön minden a körülmé
nyek tárgya. Mely felséges elégedettség lenne számomra, ha eleget tehetnék ily 
szolgai kötelességemnek, viszontlátnám Önt, kedves barátom, hontalan, a vil
lámszóró Ottoman Porta szárnyai alatt élő bajtársaim egyikét, és hátha jó az Is
ten."141 

A Habsburgoktól független Magyarország azonban csak álom maradhatott 
Bercsényi László számára. Az osztrák örökösödési háború kimenetele megerősí
tette a magyarországi Habsburg-uralmat. Hazatérésre így nem gondolhatott. 
Ugyanakkor egyre jobban lekötötték az anyagi gondok, a hozzá szökött magya
rok támogatása egyre nagyobb összegeket emésztett fel. Ilyen körülmények kö
zött 1747. március 20-án emiatt is beadvánnyal fordult a hadügyminiszterhez. 
Ebben felsorolta jövedelmeit. Ezek szerint altábornagyként 8000 livre, a huszár
ság főfelügyelőjeként további 8000 livre, a királyi és katonai Szent Lajos-rend 
parancsnoki keresztje után 4000 livre, végül ezredtulajdonosként huszárezrede 
után 6100 livre juttatásban részesült. Ezekből az összegekből azonban mintegy 
5000 livre levonásra került, ezrede fenntartása és a beosztás, így jövedelem nél
kül nála tartózkodó magyar honfitársai támogatása a fennmaradó összeget jócs
kán meghaladta, sőt igénybe vette a Leszczyňski Szaniszló udvarában Lotharin-
gia főlovászmestereként élvezett évi 6000 livre juttatást is. Ugyanakkor gondos
kodnia kellett feleségéről, hat gyermekéről, az 1734-ben megvásárolt Luzancy-
beli kastély fenntartásáról. Az ehhez tartozó, az 1729-ben eladott Frouet-en-
Brie-ben levő birtok helyett a környéken apránként megvásárolt birtoktestek 
Luzancy-ban, Courcelle-ben, Messy-ben, Clerauval-ban, Fleurauval-ban és 
Caument-ban oly csekélyek voltak, hogy azok jövedelmei, maximálisan évi 
60 000 livre, csupán enyhíthették gondjait, de nem biztosították jelentős kiadá
sai fedezését. Miután a katonai karrierben megtorpanás következett be a koráb
ban idézett intrikák következtében, Bercsényi László úgy gondolta, hogy jöve
delemnövelése, egyúttal tekintélye fokozása érdekében, a francia király számára 
addig végzett szolgálataira hivatkozva, megüresedett hely esetén katonai kor
mányzói kinevezést kér.142 

Kérelmét megismételte 1747-ben még több ízben, ezek közül az 1747. augusz
tus 28-i érvelését érdemes idézni: „Bátorkodom remélni, nem Őfelsége szándé
ka, hogy a két utolsó hadjárat alatt oly sok csalódást okoztak nekem, és hogy 
elvették a kitüntetésre szolgáló alkalmakat, a könnyű csapatok parancsnoksá
gát, amelyek természetszerűleg engem illettek, mert azok mindenkor az enyéim 
voltak. Hírnevem érdekelt ebben, mert ez a kellemetlenség, amelyet meg nem 
érdemeltem, még eljut hazámba, és efölött Esterházy herceg, az unokafivérem, 
aki Liège-ben láttam, csodálkozását fejezte ki. Mást nem lehet elképzelni, mint
hogy az a szerencsétlenség ért, kegyvesztetté lettem. Ez a feltevés a mi tervünk
kel nagyon ellenkezne. Vajon nem ez okozza-e, hogy úgyszólván nem latjuk 
magyar nemesek át jövetelét? Talán még megakasztja a huszárok átszökését 
is."143 Hiába kérte azonban Bercsényi László előbb Peronne-i, majd lotharin-
giai ideiglenes parancsnokká kinevezve a lotharingiai katonai kormányzóságot, 

141 Bercsényi László Mikes Kelemenhez, 1748. január 6. OSzKK, Quart. Gall. 55. Pontatlanul, 
más vonatkozásban közli: Forster Gy.: i. m. 52. o. 

142 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. március 20. OSzKK, Quart. Gall. 55. Az idé
zetet más értelmezéssel és pontatlanul közli: Forster Gy-: i. m. 86. és köv. ö. 

143 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. május 4., augusztus 28., november 6., novem
ber 13., 1748. február 17., április 11., május 17., május 23. OSzKK, Quart. Gall. 55.; Forster Gy.: 
i. m. 91. és köv. o. ; Choppin, H. : i. m. 104. és köv. o. 
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az udvari intrika oly erős volt ellene, hogy a kegyencek meg tudták akadályozni 
a 40 katonai kormányzó közé való felemelkedését. 

Most látta először kárát annak, hogy a Franciaországban eltöltött több mint 
három és fél évtized alatt sohasem volt hajlandó az udvaroncok életét élni. 
A léha francia arisztokrácia lenézte, kiváló katonai szolgálatai ellenére szinte 
semmibe vette, hiába pártfogolta személyesen a francia királyné. A király dön
tései ekkor nem a királynétól, hanem a kegyencek élén álló Madame Pompa-
dourtól függtek. E kegyencek hangulatát tükrözi Gabrielle-Émilie du Chatelet-
Lamont grófnő — ősi lotharingiai francia család sarja — egyik levélrészlete, 
amelyben Bercsényi Lászlóval szemben a szintén altábornagy férjének igényelt 
lotharingiai katonai kormányzóságról van szó: „Ha Bercsényi tábornoké a pa
rancsnokság, lehetetlen du Chatelet úr és az én számomra, hogy Lotharingiába 
újra betegyük a lábunkat. Nincs állás, nincs jótétemény, amely elhalványítaná 
azt a megszégyenítést, hogy egy magyart, du Chatelet úr kadétját látjuk őhe
lyette a parancsnoki beosztásban, és semmi sem engedné ezt elviselni."144 1748. 
szeptemberében eldőlt, hogy a kegyencek befolyása volt az erősebb, nem Ber
csényi László kapta meg a lotharingiai katonai kormányzóságot.145 

Bercsényi László elkeseredettségét némiképpen az egyenlítette ki, hogy fő 
pártfogója, Leszczyňski Szaniszló, Lotharingia és Bar hercegségek névleges ural
kodójaként el tudta érni a Versailles-i udvarban a hozzájárulást a magyar al
tábornagy 1748. március 1-i hatállyal való kinevezéséhez a fennhatósága alatti 
Bar hercegség székhelyének, a Nancy-tól 43 km-re nyugatra fekvő Commercy 
vára és városa polgári kormányzójává. Ezzel egy időben elnyerte a Lotharingia és 
Bar hercegségek vadászai királyi kapitányának kitüntető címét is. A kormány
zói kinevezés mindenesetre a rang mellett újabb évi 8000 livre jövedelmet biz
tosított Bercsényi László számára, és anyagi helyzetén némileg enyhített. 1748. 
októberében, az aacheni békét követően, Bercsényi László így I. Szaniszló ud
varába, Luneville-be távozott, míg ezrede Valence-ban tért téli szállásra.146 

A személye ellen irányuló intrikák elleni harca során továbbra sem feledke
zett meg Bercsényi László arról, hogy minden lehetséges módon támogassa 
Franciaországban élő honfitársait. Azt ugyan nem tudta elérni, hogy a korábbi 
magyar Ráttky- és Esterházy-ezred, amelyeket a névadók halála után Dessewffy 
Miklós ezredes, illetve Dávid Zsigmond ezredes vezényelt, újra magyar ezred
tulajdonos kezébe kerüljön. Az előbbit 1743-ban a francia Lynden, az utóbbit 
1747-ben a szintén francia Turpin kapta. Sikeres volt azonban Bercsényi László 
közbenjárása, hogy az ezredében 26 éve szolgált Tóth András alezredest 1747-
ben, a korábban szintén a Bercsényi-huszárezredben katonáskodott és 1743 óta 
ezredtulajdonos Pollereczky Andrást 1748-ban brigadérossá nevezze ki az ural
kodó.1" 

Bár az osztrák örökösödési háborút követő békeidőszakban valamennyi fran
cia alakulat létszámát folyamatosan csökkentették, és így egy-egy huszárezred
ben 28 tiszt és 200 fős legénység maradhatott, ez alól a Bercsényi-ezred kivé
telt jelentett 42 tiszttel és 300 fő huszárral. A négy teljesen magyar feltöltésű 

144 Mme. G—É. Chatelet Sa in t -Lamber t -nek , 1748. jún ius 5. Közl i : Maugras, G.: La Cour de 
Lunevil le au XVIII e siècle. Pa r i s , 1904. 320. o. 

145 Carre, H.: La F r a n c e sous Luis XV (1723—1774). Par i s , 1891. 20. s köv. o. 
146 Gazet te de F rance , 1748. má rc ius 9. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; 
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huszárezred mellett a további háromban is most zömével magyarok szolgáltak, 
elsősorban a német származásúak hazatérése nyújtott erre lehetőséget. így Ber
csényi László 1748-ban Tóth András brigadérost újra elküldte toborozni Török
országba, illetve onnan a magyar határra.148 Ennek a toborzásnak késői vissz
hangja úgy jelentkezett a korabeli magyarországi köztudatban, hogy az 1753-as 
hódmezővásárhelyi—mezőtúri Törő—Pető-féle felkelés idején az a hír járta a 
felkelők között, hogy támogatásukra Rákóczi György és Bercsényi László ve
zetésével 3000 francia szolgálatban álló magyar fegyveres áll a Vaskapunál.149 

A békeidőszakban részben mintegy 140 hektárnyi birtokán, a Marne folyó 
partján fekvő Luzancyban, részben Bar hercegség székhelye kormányzójaként 
Commercy-ben, részben a Lotharingiai hercegség uralkodójának, Leszczyňski 
Szaniszlónak főlovászmestereként Luneville-ben, részben pedig a francia huszár
ság főfelügyelőjeként időnként Versailles-ban tartózkodó Bercsényi László igyeke
zett gyermekeiről is megfelelő módon gondoskodni. Életben maradt fiai közül 
az 1736-ban született Bercsényi Miklós Ferenc már 1742-től, hatéves korától, az 
1744-ben született Bercsényi Ferenc Antal még korábban, 1747-től, alig három
évesen, az uralkodó engedélyével, tiszteletbeli kornétásként, ezrede tisztikará
hoz tartozott, miközben apjuk Párizsban, a Rhombier-intézetben taníttatta őket. 
Ugyanezt tette a hetedik gyermekként apja halála után 1743-ban örökbefoga
dott Esterházy Bálint Lászlóval. Kisebbik fiával együtt taníttatta, és XV. Lajos 
engedélyével 1747-től számára is biztosította ezrede tisztikarában a tisztelet
beli kornétási rangot. Két lányát apácának adta, két másik lánya vele élt, de 
nem tudta őket kiházasítani.150 A családja sorsa iránti aggódását így vetette pa
pírra a 63 éves Bercsényi László: „Feleségem van és hat gyermekem, köztük 
négy lány. A király kegyelmét élvezem. Ameddig élek, ők is élnek, de halálom 
után, nem lesz-e sorsuk szomorú? Rettegek ettől, nem is merek arra gondolni. 
Ez ma a helyzetem."151 Ilyen körülmények között biztos jövedelmet kívánt tudni 
családja számára. Kérvényezése eredményeképpen 1751-ben idősebbik fiának, 
az addigra kapitánnyá előléptetett Bercsényi Miklós Ferencnek átadhatta ez
redtulajdonosi jogát, így a 15 éves fiú kaphatta meg az ez után járó évi jutta
tást. Ugyancsak ebben az évben felvetette a másik fiút, a még csak 7 éves Ber
csényi Ferenc Antalt a Máltai Lovagrendbe, mivel ez egyházi évjáradékkal járt 
együtt. A kisebbik fiút és a 11 éves Esterházy Bálint Lászlót ugyanekkor had
nagyként hivatásos szolgálatra alkalmazta ezredében, hazahozva őket Párizsból. 
Feleségéről és négy lányáról olyképpen gondoskodott, hogy hosszas kérvénye-
zéssel elérte, XV. Lajos engedélyezte altábornagyi járandóságának feleségére és 
négy lányára való átíratását.152 

Az anyagi létbiztonság mellett Bercsényi László nem feledkezett meg más út-
ravalóról sem. Idősebbik fiának az ezredtulajdonosi jogkör végleges átvételekor 
ezt írta: „Éppen nem elég, hogy elődeid nyomdokait kövessed, kötelességed tö
rekedni, hogy túlhaladd őket erényességben, vitézségben, becsületességben és 

148 Fieffé, E.: i. m. I. k . 279. o.; Choppin, H.: i. m. 140. i l letve 174. o.; Ha lmágy i I s tván naplói 
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tisztességben. Fiatal vagy és tapasztalat nélkül, ne szégyelld magad, kérj taná
csokat és fogadd azokat tanulékonyán azoktól, akik a fegyver alatt őszültek 
meg és abban a helyzetben vannak, hogy jó tanácsokat adhatnak."153 Kapitány-
nyá előléptetett örökbefogadott fiának — akit „fiam"-nak szólított és akitől az 
,.atyámuram" megszólítást követelte meg — önálló századot vásárolván, azt így 
adta át: „Fiam ezredébe akarlak venni, és azoknak a tiszteknek akarlak ajánla
ni, akik alárendeltségemben háborúztak. Kövesd tanácsukat, hasznosítsd példá
jukat, élj istenhitben, légy engedelmes és rangidősségüknek alárendelt, légy 
szelíd és előzékeny elöljáróiddal szemben és igazságos alárendeltjeiddel, adj pél
dát nekik bátorságból és jó vezetésből. Végül, fiam, légy méltó híres őseidtől 
örökölt véredhez, légy mindig igaz magyar és vitéz katona."15'1 

A jó tanácsok mellett mindezeken a területeken személyes példájával is hoz
zájárult Bercsényi László, hogy a franciaországi katonai emigráció második ge
nerációja méltóvá vált a Rákóczi-szabadságharcban részt vett első nemzedék 
örökségéhez. A névtelenül maradt hősök mellett több tucat magyar tiszt nevét 
ismerjük, akik közül még további öt érte el a francia tábornoki rendfokozatot. 

Az intrikák elmúltával Bercsényi László további elismerésben részesült ezek
ben az években. Leszczyňski Szaniszló Lotharingia és Bar hercegségek uralko
dójaként már 1751. augusztus 26-án kinevezte — megbecsülése jeléül — a ma
gyar nemesi felkelés megyei kapitányi rangjának megfelelő tisztségbe, Com-
mercy kormányzóság fegyverforgató nemesei hadnagyának. XV. Lajos francia 
király pedig 1753. augusztus 25-én az egyik megüresedett helyre a királyi és 
katonai Szent Lajos-rend tizenkét nagykeresztese közé emelte, igaz, hogy kér-
vényezés eredményeképpen, de mindenesetre megérdemelten. Családja számára 
a kitüntetéssel járó 6000 livre évjáradék ismét jövedelemnövekedést jelentett, 
az idős Bercsényi László számára pedig elégtételt a díszes kitüntetés, amelyre 
ezt a mondatot vésték: „A katonai bátorság jutalma."155 

Választott hazájában ügyeit elrendezve, Bercsényi László szülőföldje iránti 
érdeklődése továbbra is elevenen élt. 1755-ben is érkezett hozzá három erdélyi 
nemes, Szilágyi őrnagy, Maronyi kapitány és Porubszky kapitány, akik Francia
országban kívántak huszártisztként szolgálni. Erről azonnal jelentést írt a had
ügyminiszternek, részletesen beszámolt a magyar nemzetet a bécsi udvar részé
ről ért zaklatásokról, az elviselhetetlen adóterhekről, a protestánsok üldözésé
ről, a külkereskedelem akadályozásáról és az egyéb sérelmekről. Eközben ezt 
írta: ,,A magyar nemzet állandóan elégedetlen, csak kedvező alkalomra és ve
zetőre" les, hogy lerázza az igát. Mindig boldognak érzem magam, ha olyanokkal 
találkozom, akik engem igazolnak és az Őfelsége szolgálatában álló enyéi
met."156 

A békelétszámon tartott, ekkor már csak a korábbinál lényegesen gyengébb 
erőt képviselő hét huszárezreddel kapcsolatos egyik felterjesztésében az 1756-os 
háborús készülődéseket jól látó Bercsényi László a huszárság főfelügyelőjeként 
sietett biztosítani a hadügyminisztert, hogy a magyarokkal való feltöltés a hadi-

153 Bercsényi László in te lme Miklós fiához, 1755. augusz tus 4. Közli : Forster Gy.: i. m. 90. o. 
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létszámra biztosított, mivel Tóth brigadéros, aki a francia király megbízásából 
diplomáciai küldetést látott el, felkérésére, az előbbi és ahhoz hasonló jelenté
seiben közöltekre támaszkodva, toborzást is folytatott. A vele együtt a moldvai 
és a havasalföldi magyar határra küldött franciaországi magyar tisztek már 
úton is vannak az újabb átszökött magyarokkal.157 Ekkor azonban már nem volt 
a korábbiakhoz hasonlóan tömeges a magyarok kiszökése, így Bercsényi László 
nem tudta megakadályozni, hogy az egykori Ráttky-, akkor már Lynden- és a 
francia alapítású Ferrari-ezredet fel ne oszlassák. Az ezekben békelétszámban 
szolgálókat a többi huszárezred hadilétszámra való feltöltésére használták fel. 
A magyarok a három, még teljesen magyar összetételű ezredbe, a Bercsényi-, 
a korábbi Esterházy-, akkor már Turpin- és a Pollereczky-ezredbe kerültek. 
Így a huszárság főfelügyelője alárendeltségébe tartozó erők öt ezredre csök
kentek.158 

Az 1756-ban kitört hétéves háború diplomáciai előkészítése során — eltekint
ve až 1719-es rövid francia—spanyol összecsapás idejétől —, ebben az évszázad
ban először, francia—Habsburg koalíció létrehozására került sor. A poroszok és 
a velük szövetséges angolok ellen készülő osztrák seregek megsegítésére Fran
ciaország 1757-ben 100 000 fős támogató hadsereget küldött át a Rajnán 
d'Estrées marsall parancsnoksága alatt. A hadsereg mintegy 80 000 fős zöme 
élén maga a marsall tört előre Elzászból Vesztfália mélységébe. D'Estrées mar
sall e zöm első vonalának parancsnoki tisztét a francia király hívó szavára 68 
éves kora ellenére hadba szállt Bercsényi László altábornagyra bízta. A francia
országi magyar huszárezredek ugyanekkor, Soubise altábornagy alárendeltsé
gében, a kikülönített hadtest kötelékében, szintén Elzászból a Majna mentén 
Szászország felé vonultak. A fősereg július 26-án sikeres csatát vívott Hasten-
becknél az egyesült porosz—angol—hannoveri csapatokkal, Soubise altábor
nagy hadteste azonban csak kisebb ütközeteket vállalt, majd további előretörés 
után szeptember 1-én Erfurtnál egyesült a német birodalmi segélycsapatokkal. 
Addigra azonban világossá vált, hogy a komolyabb hadi sikereket a legfelsőbb 
vezetésben mutatkozó személyes intrikák akadályozzák. Hamarosan sor került 
d'Estrées marsall leváltására a németországi francia csapatok éléről. Helyére 
ideiglenes megbízatással július végén Bercsényi László altábornagy, majd 
augusztusban véglegesen Richelieu marsall került. Utóbbi kinevezésével egy 
időben Bercsényi László a Hessenben állomásozó mintegy hadtestnyi francia 
erő parancsnokságát kapta és ebben a beosztásban szolgált november közepéig. 
Ekkor a november 5-i Rossbach melletti veresége után e területre visszavonult 
és téli szállást elfoglalt Soubise altábornagy váltotta le. Idős korára tekintettel 
Bercsényi Lászlónak a téli táborozásban már nem kellett részt vennie. Tegyük 
hozzá, hogy a Rossbach körüli gyülekezés idején Bercsényi László is kérte, hogy 
oda vonulhasson hadtestével, részt kívánt venni a csatában, de ezt Richelieu 
marsall nem engedélyezte. 1758 elején Bercsényi László ismét hadba szállt, de 
ekkor komolyabb összecsapásokra nem került sor, és nem nyílott alkalma hő
siessége újabb bizonyítására.159 

157 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1756. április 10. OSzKK, Quart. Gall. 55. Közli: Fors
ter Gy. : i. m. 122. o. 

158 Choppin, H. : i. m. 78. és köv. o. 
159 Gazette de France, 1757. június 23., augusztus 20. és szeptember 17. Thaly K: gyűjtése, 

OSzIÍK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; Aubert, F—H.: i. m. LXVII. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 136. 
o.; Belle-Isle, Ch. L,.: i. m. 256. és köv. o.; Luynes: i. m. XVI. k. 198. o.; Esterházy, V.: i. m. 27. 
o.; Choppin. H.: i. m. 103. o.; Mémoir du comte de Maillebois au sujet de la bataille de Hastem-
beck. Amsterdam, 1758. 

— 103 — 



A francia hadsereg kötelékében kiemelkedő hadvezéri képességekkel, szemé
lyes bátorsággal és példamutatással végigküzdött tizenharmadik hadjárat az im
már tizennégy éve altábornagyi rendfokozatot viselő Bercsényi László számára 
újabb elismerésként meghozta a legmagasabb francia katonai rendfokozatot. 
1758. március 15-i pátensével XV. Lajos király Bercsényi Lászlót kinevezte 
Franciaország marsalljává, vagyis az Európa-szerte legmagasabb táborna
gyi rangra emelte. Ezt a magas rendfokozatot XV. Lajos korában Franciaor
szágban összesen mindig 18 fő viselhette, és ezen a napon Conflans altábornagy 
és Bercsényi László altábornagy kinevezésével vált»ismét teljessé a király által 
előírt marsalli létszám.160 

A francia marsallok közé egyetlen huszárként és egyetlen magyarként került 
be a Rákóczi-szabadságharc egykori ifjú harcosa. Belle-Isle marsall, hadügymi
niszter az uralkodóhoz intézett felterjesztésében kortársi feljegyzés szerint így 
indokolta a Versailles-i udvarban magas méltóságot is jelentő kinevezés indít
ványozását: „Gróf Bercsényi altábornagy magyar, aki mindig Franciaország 
szolgálatában állt. Hosszú ideig volt huszárezredes, és nagy tiszteletet szerzett 
magának. Néhány év óta a Legkeresztényibb Király szolgálatában álló összes 
huszár főfelügyelője és nagy hírnevet szerzett vitézsége, eszessége és tevékeny
sége által. A létező legbecsületesebb emberek egyike és így ismeri őt minden
ki. Erre az elismerésre valóban méltó, és az utolsó hadjárat, amelyben részt 
vett, feljogosította őt arra, hogy a marsallbot elnyerését is remélhesse."161 

1758. április 9-én járulhatott Bercsényi László tábornoktársával, Conflans-nal 
XV. Lajos elé, hogy átvegye 46 évi franciaországi szolgálata jól megérdemelt ju
talmát.162 Erről az eseményről is fennmaradt kortársi beszámoló: „Versailles, 
1758. április 11. Kedd. Franciaország két új marsallja, gróf Bercsényi és gróf 
Conflans tegnapelőtt tette le az esküt a király kezébe. Az a szokás, hogy a ki
rály ad nekik egy marsallbotot, és eddig ez a marsallbot az első, kéznél levő 
marsallbot volt, majdnem mindig d'Argenson grófé. Ehelyett most gróf Belle-
Isle marsall kifejtette a királynak, hogy illő lenne készíttetni külön marsall
botot kifejezetten azzal a céllal, hogy eskütételük napján ezeket adományozza 
Franciaország marsalljainak. Ennek következtében elkészítették ezeket, amelye
ket múlt vasárnap adtak át. Ezek a marsallbotok hasonlatosak azokhoz, ame
lyeket Franciaország marsalljai címerükön viselnek. 18 hüvelyk és 2 vonás 
hosszúak, 4 hüvelyk vastagok, elszórt arany liliomokkal díszített kék bársony
nyal bevont botok, amelyek mindkét végét egy-egy arany liliommal díszített 
hasonló bársony veszi körül, amelyet arany abroncsok szorítanak le."163 

Ily módon Bercsényi László volt Franciaország marsalljai között az első, aki
nek az uralkodó személyesen a számára készíttetett marsallbotot nyújtotta át. 
A többi marsallal együtt ezentúl őt is megillette „a király unokafivére" kitün
tető megszólítás, ünnepi alkalmakkor zászlaja alatti 50 fős díszkíséret, a rend
fokozat utáni évi járadéka pedig 13 000 livre összegre nőtt. 

A hétéves háborúból nem maradt fenn Bercsényi László olyan levele, amely 
választ adna arra, milyen lelkesen kelt hadra az osztrák Habsburgok szövetsé
gesét jelentő francia hadseregben. Közvetlen bizonyítékunk mégis van arra, hogy 

160 Gazette de France, 1758. március 18. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; 
Aubert, F—H.: i. m. LXIII. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 136. o.; Hennet, I-.: Maréchaux de 
France. Journal des sciences militaires, 1889/11. 275. o. Téves dátummal: Forster Gy.: i. m. 103. o. 

161 Részben közli: Luynes: i. m. XVI. k. 387. o., ill. Reinach-Foussemagne. H.: i. m. 820. o.; 
Pontatlanul idézi: Forster Gy.: i. m. 104. o. és Berkó l.—Gyalókay J.—Markó Á.—Pilch J.: A ma
gyar katona vitézségének ezer éve. Budapest, én. 2. k. 9. o. 

162 Gazette de France, 1758. április 15. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301. 
163 Luynes: i. m. XVI. k. 410. o. Értelemszerűen közli: Forster Gy.: i. m. 104. o. 

— 104 — 



csupán a még hiányzó elismerés, a legmagasabb katonai rendfokozat elérése 
ösztökélte. Franciaország marsall j á vá történt kinevezése után ugyanis kiújult 
köszvényére és magas korára tekintettel kérte, ne kelljen hadba szállnia, 
hanem csak a huszárság főfelügyelője beosztást kelljen ellátnia. Ezt az uralko
dó engedélyezte is.164 

Ekkor már nem szöktek át a franciákkal szövetséges császári seregekből ma
gyarok, így a huszároknak a harccselekmények során ért veszteségeit ezen a 
módon nem tudta pótolni a magyarokból álló hárpm ezredet fenntartani kívá
nó Bercsényi László. Az az út sem vált számára járhatóvá, hogy magyarországi 
tiszteknek ajánlja fel a franciaországi szolgálatot, a hétéves háború során ezek 
a tisztek inkább a császári hadsereg kötelékében keltek hadra. így Bercsényi 
László nem tudta megakadályozni, hogy 1758-ban a Pollereczky-ezredet beol
vasszák a másik két magyar ezredbe, új huszárezredként pedig egy franciákból 
álló ezredet alapítsanak. 1760-ban azt sem tudta tovább késleltetni, hogy ezt a 
két magyar huszárezredet is megnyissák a franciák előtt.165 

A hétéves háború további hadműveleteitől távol maradó Bercsényi Lászlő 
marsall, mindent elérve, amit francia katonai szolgálatban el lehetett érnie, 
egyre többet gondolt végleges nyugállományba vonulására. Előbb azonban a két 
legfontosabb jövedelemmel járó tisztségét, a francia huszárság főfelügyelői tisz
tét, valamint Commercy várának és városának kormányzói székét biztosítani 
kívánta idősebb fia számára. A tulajdonosezredes Bercsényi Miklós Ferenc 
előbb Leszczyňski Szaniszló kegyét tudta kivívni apja után a maga számára, 
már 1753-ban kamarása lett, 1757-ben első kamarása. 1759-ben pedig hozzájá
rult Lotharingia és Bar hercegségek névleges ura ahhoz is, hogy apja lemon
dásával egy időben biztosítsa az ifjú Bercsényi számára —«- XV. Lajos előzetes 
engedélyének birtokában — Commercy kormányzójává történő kinevezését. A 
hétéves háborúban mutatott harci sikerei következtében Bercsényi Miklós Fe
renc 1758-ban a királyi és katonai Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitüntetés
ben részesült, és ez alapján XV. Lajos ahhoz is hozzájárult, hogy apja lemon
dása esetén kinevezze a francia huszárság főfelügyelőjévé. Ezen ígéretek birto
kában családja sorsát biztosítottnak látta Bercsényi László marsall, és 1759. no
vember 26-án mindkét tisztségéről idősebb fia javára lemondva végleg vissza
vonult a magánéletbe.166 

Ezt követően ideje java részét a birtokai központját jelentő Luzancy-ban, az 
ízlésének megfelelően átalakított és kibővített kastélyában töltötte. Többször 
tartózkodott a régi barát, Leszczyňski Szaniszló udvarában, Luneville-ben, meg
őrzött méltóságaiban, Lotharingia főlovászmestereként, (udvari tanácsosként és 
tiszteletbeli lovagként. XV. Lajos egyik vezető katonai tanácsadójaként el-ellá-
togatott Versailles-ba is. Megbecsülése jeléül a francia király még abban a ki
tüntetésben részesítette nyugállományba vonulásakor Bercsényi Lászlót, hogy 
,,a könnyűlovasság vezérezredese" kitüntető címet adományozta neki annak 
példájára, hogy a háborúban a király helyett a hadba vonult hadsereg élére 
állított rangidős marsall a „Franciaország táborainak és hadseregeinek vezértá-

164 Aubert, F—H.: i. m. LXIV. o.; Téves dátummal: Förster Gy.: i. m. 103. o. 
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bornagya" címet kapta. így Bercsényi László, annak ellenére, hogy ezrede tu
lajdonjogával 1751 óta idősebb fia rendelkezett, és most a huszárság főfelügyelője 
tisztet is ő örökölte, valamennyi franciaországi könnyűlovassági ezredtulajdonos 
között rangidőssé vált.167 

Franciaországi katonai pályája csúcsára kerülve és családja sorsáról a körül
ményekhez képest megfelelően gondoskodva sem tudott beletörődni abba Ber
csényi László, hogy ősei egykori jelentős magyarországi birtokai ne az ő 
gyermekei kezébe kerüljenek. A Versailles-i és a bécsi udvar 1756 óta egyre 
erőteljesebb közeledése mind határozottabban arra ösztökélte, hogy saját sze
mélye vonatkozásában érvény teleníttesse az 1712—15-ös magyar országgyűlés 
49. törvénycikkelyének hatályát. Ez Bercsényi Miklós, tehát apja esetében is 
kimondta, hogy az amnesztia határideje alatti hazatérés elmulasztása miatt a 
bécsi udvar kívánsága szerint felségárulásban vétkes, és teljes vagyonelkobzás 
mellett száműzi. Ebben a törekvésében erőteljes támogatást kapott Lesz-
czyňski Szaniszlótól, Lotharingia és Bar uralkodójától, annak lányától, a fran
cia királynétól és mindkettő befolyása révén magától XV. Lajos francia király
tól, így a katonai szövetség előkészítése során a Bécsben tárgyaló d'Estrées 
marsall, majd ezt követően Choiseul herceg, Franciaország bécsi nagykövete, 
több ízben szóba hozta a bécsi udvarban Bercsényi László ügyét.108 

Franciaország marsalljává történt kinevezése meggyorsította az eljárást. Kau-
nitz császári udvari és állami kancellárral való előzetes tárgyalása után Bat
thyány Lajos (1696—1765) magyar nádor 1758. december 12-én kényszerű fel
terjesztéssel fordult Mária Teréziához, és ebben indítványozta, hogy „a jelen
legi idő körülményeinek mértéke szerint engedjük érvényesülni a francia ud
varnak a fent említett Bercsényi érdekében tett közbenjárását, és Ö Császári, 
Királyi Apostoli Felségének a fent érintett Bercsényi számára a megkegyelme
zési oklevélben nyújtott kegye az apja által elkövetett bűnök általában történő 
említésével adjon új és ártatlan értéket."169 Erre Mária Terézia azonnal sze
mélyesen írta rá: „Engedélyezem." A Habsburg-hű magyar arisztokrácia ellen
érzésének és vonakodásának mégis hangot adott Batthyány Lajos nádor 1759. 
február 14-i újabb felterjesztése, amelyben arról érdeklődött, hogy a megke
gyelmezési oklevelet illetékmentesen vagy 2000 Ft illeték mellett állíttassa-e ki: 
..Már a legalázatosabban bemutattam ö Császári, Királyi Apostoli Felségének 
megtisztelő hivatali kötelességémből fakadóan azokat a nehézségeket, amelyek
kel ez az ügy összekapcsolódik, őfelsége erre mégis helyt adott a francia ki
rályi udvar fent érintett közbenjárásának, és engedélyezte a fent nevezett Ber
csényi kért megkegyelmezését."170 Erre a felterjesztésre a francia szövetségre 
rászoruló Mária Terézia azonnal ráírta: „Illeték nélkül engedélyezem, és amint 
minden készen leírva, elküldeni az udvari kancellárnak, hogy átküldje nagy
követünknek." A „megkegyelmezési oklevél"-nek nevezett irat 1759. február 
19-én kelt, és azt tartalmazza, hogy Mária Terézia magyar királynőként gróf 
Bercsényi Lászlót saját kérésére és a bécsi francia nagykövet közbenjárására 
feloldja a felségárulás vétke alól, visszahelyezi a Magyar Királyság nemesi 
rendjének valamennyi korábban élvezett szabadságjogába, egyúttal azonban 
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alattvalói hűségnyilatkozat tételére kötelezi, továbbá nem járul hozzá, hogy 
visszaperelje az apjától elkobzott birtokokat.171 

Az alattvalói hűségnyilatkozat aláírása Bercsényi László eddigi életútjának 
megfelelő méltósággal történt meg. Miután 1760. szeptember végén Mária Te
rézia fia, a trónörökös József főherceg házasságot kötött Bécsben Pármai Iza
bella főhercegnővel, XV. Lajos francia király unokájával, Bercsényi László 
marsall XV. Lajos francia király, továbbá a királyi rangját megtartott Lesz-
czyňski Szaniszló, Lotharingia és Bar hercegségek ura személyes képviseletében 
érkezett a császári fővárosba a királyi nászajándékokkal egy népes küldöttség 
élén. Az esküvő ceremóniáinak elmúltával, 1760. október 9-én jelent meg az ud
vari kancelláriában, és ekkor írta alá a már előre elkészített alattvalói hűség
nyilatkozatot, amelyet az erről szóló, aláírásával és titkos pecsétjével ellátott 
bizonyságlevéllel viszonzott Mária Terézia.172 

Franciaországba visszatérve Bercsényi László azonnal beadvánnyal fordult a 
bécsi udvari kancelláriához anyai birtokai visszajuttatása érdekében. A bécsi 
udvar és a pozsonyi kamara bürokráciájában 1773. júliusáig kerengett beadvá
nya, amelyet végül is elutasítottak. Eddigre azonban már elveszett Bercsényi 
László érdeklődése is ez iránt az ügy iránt.173 Arra egy percig sem gondolt, 
hogy a továbbra is császári uralom alatt álló hazájába visszatérjen, és éljen 
visszaszerzett magyar nemesi kiváltságaival. Az egész eljárás során mindvégig 
csak az a cél vezette, hogy gyermekei jövőjéről a lehetőségek szerint a legjob
ban gondoskodjon, és megkísérelje számukra visszaszerezni családja egykori je
lentős magyarországi birtokait. 

E törekvése során váratlan tragédiát jelentett Bercsényi László számára, hogy 
a himlőjárvány Mulhouse-ban 1762. február 9-én elragadta ezredtulajdonos 
idősebb fiát, a 25. életévét alig betöltött Bercsényi Miklós Ferencet, majd an
nak egész családját. Ebben a lelkiállapotban is elsődleges volt számára a csa
ládról való gondoskodás. Már 1762. február 13-án beadvánnyal fordult a had
ügyminiszterhez, amelyben kérvényezte, hogy most már egyetlen élő fia, a 18 
esztendős Bercsényi Ferenc Antal kapja meg a Bercsényi-ezred ezredtulajdonosi 
jogát. Eközben vetette papírra a következő mondatot is: „Miután hazámban 
mindent elvesztettem, ezredalapításom pillanatától kezdve ezt az ezredet tekin
tem egyetlen tulajdonomnak."1771 Az a nagy tisztelet, amellyel ekkor már egész 
Franciaországban az idős magyar vitézt körülvették, egyetlen pillanatig sem 
tette kétségessé, hogy XV. Lajos teljesíti kérelmét, ezrede továbbra is Bercsé
nyi-ezred maradt.175 Fogadott fiáról, Esterházy Bálint Lászlóról hasonlókép
pen kívánt gondoskodni. Ügy vélte, a tulajdonosezredesi rang számára is le
hetővé teszi a fényes katonai karriert. Kérvényezése eredményeképpen így az 
ekkor fennálló négy huszárezred békelétszámának csökkentésével létrehoztak 
egy ötödik huszárezredet, és ennek ezredtulajdonosává az uralkodó kinevezte 
1764. február 10-i pátensével Esterházy Bálint Lászlót.176 Fiairól és két apáca 
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leányáról gondoskodva, még felesége és két hajadon lánya érdekében is kívánt 
tenni Bercsényi László, így ekkorra már kétségtelenül érvényesülő befolyása ré
vén el tudta érni, hogy egyszerű sorból felemelt, elszegényedett kisnemesi csa
ládból származott feleségét 1764. szeptember 20-án végre bemutathatta az ud
varban, akit XV. Lajos egyúttal ekkor udvarhölggyé nevezett ki.177 

Ezekben az években egyébként egyre inkább Luzancy-ban levő kastélyában 
visszahúzódva élt az idős marsall. Hétköznapjairól fogadott fia festett érzékle
tes képet: ,,A kialakított életmód, délben ebédelni, tíz órakor lefeküdni, nem 
engedte meg, hogy az úgynevezett jó társaságban éljen, társaságát csak a csa
ládja jelentette. Korán kelt, hosszan imádkozott, két pipát elszívott, megivott 
két csésze kávét, azután felöltözött és fogadta gyerekeit. Azután a dolgozószo
bájában tartózkodott vagy sétálni ment, és délben ebédelt. Délután, ha elfog
laltságai nem vették igénybe, a szalonban maradt, kártyázott. Nyolc órakor va
csorázott, elszívta a pipáját, és mondott szokása szerint aludni tért."178 Ebből 
a napirendből kizökkenést csak Leszczyňski Szaniszlónál tett látogatásai, eset
leges Versailles-i utazása jelentett. Maga Lotharingia és Bar uralkodója is 
többször felkereste, 1765-ben pedig az apja látogatására érkező Leszczynska 
Mária francia királyné is megszakította útját Bercsényi László kastélyában, 
ahol ezt ma is emléktábla hirdeti.179 

Magyarországon sem felejtették el Bercsényi Lászlót. Többször felkeresték a 
Nyugat-Európába utazó nemesifjak. Nála tett látogatását — 1761. március 16-i 
naplóbejegyzésében — így rögzítette Teleki József (1738—96): „Croix gróf mu
tatott be neki, és azonnal magyarul kezdtünk beszélni. Nagyon jól beszél ma
gyarul, bár hazáját negyvennyolc évvel ezelőtt elhagyta, ahogyan mondta. 
Azonnal meghívott ebédre, és nagyon kedves volt velem szemben. Már öreg, a 
nagylelkű, nyíltszívű és jó hazafi, vitéz magyarok egyike. Sokat kérdezett en
gem Magyarországról. Szolgálata során elérte a legmagasabb fokot, amelyet egy 
külföldi vagy francia remélhet: Franciaország marsallja — az egyetlen magyar, 
akié ez a megtiszteltetés. Van egy huszárezrede, amelyet már idősebb fiának 
adott." Ezután leírta Teleki, hogy másnap Bercsényi László két fia mutatta meg, 
apjuk kívánsága szerint, a környék nevezetességeit, majd kérte, hogy tervezett 
távozását halassza el legalább egy nappal. A március 19-i búcsúestét is érde
mes idézni: „Ma este Bercsényi úrnál voltam. Éppen az asztaltól való távozás 
közben találtam őket. A felesége csak az én számomra megterített, és amíg et
tem, az öreg Bercsényi és a fia beszélt hozzám. Mindkettő megkért, hogy írjak 
nekik, amit megígértem. Azután Isten hozzádot mondtam az egész családnak. 
Bercsényi úr és én megöleltük és megcsókoltuk egymást."180 Bizonyára nem
csak a 23 éves fiatalember számára jelentett maradandó hatást az idős had
vezérrel való találkozás annak otthonában, hanem — a naplóbejegyzés pontat
lanságát helyesbítendő — az ekkor már éppen ötven éve hazájától távol élő 
Bercsényi László számára is nagy élményt jelenthetett, állandóan friss informá
ciókra vágyva szülőföldje sorsát illetően, amelyet hiába remélt viszontlátni. 

1766-ban Bercsényi László elvesztette élettársát, majd a kényszerű távollét
ben egyetlen barátjaként tisztelt Leszczyňski Szaniszló is elhunyt ugyanabban 
az évben. Utóbbi halála után a Lotharingia és Bar hercegségek területét ille-

177 Gazette de France, 1764. szeptember 24. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301. 
Téves dátummal: Forster Gy.: i. m. 105. o. 

178 Esterházy, V.: i. m. 13. o.; Pontatlanul közli: Forster Gy.: i. m. 189. o. 
179 Forster Gy. : i. m. 184. o. 
180 La cour de Louis XV. Journal de voyage du comte Joseph Teleki. Tolnai Gábor kiadása, Bu
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tő felségjog formálisan is XV. Lajos francia királyra szállt, a külön udvartar
tást Luneville-ben felszámolták. Ilyen körülmények között Bercsényi László 
végleg birtokára, Luzancy-b^ vonult vissza, csak a teleket töltötte még sokszor 
Párizsban.181 

A huszárság iránt továbbra is eleven érdeklődést tanúsított, és bizonyosan 
nagy örömet jelentett számára, hogy a franciaországi huszárságnak az 1774-ben 
trónra került XVI. Lajos által elrendelt 1776-os újjászervezésekor — önálló had
rendi számot kapva — az 1. francia huszárezred a saját nevét viselő, legré
gebben alapított, még fennálló ezred lett.182 

Az 1777/78-as telet Bercsényi László már betegen töltötte Luzancy-ban, ahová 
betegsége hírére sietve megérkezett fia és fogadott fia. Esterházy Bálint László 
érkezett meg időben, és az ő karjai között fejezte be, 67 évi önkéntes száműzetés 
után, küzdelmes, egyúttal dicsőségekkel teli életét 1778. január 9-én — a sírfel
irattal szemben nem 86, hanem — 89 éves korában Bercsényi László, II. Rákóczi 
Ferenc egykori nemes testőr-kapitánya, Franciaország marsallja.183 

* 

A francia könnyűlovasság első számú fejlesztőjeként, a franciaországi huszár
ság tulajdonképpeni megteremtőjeként tisztelt és hadvezérként nagyra becsült 
Bercsényi László nagy benyomást gyakorolt azokra a kortársaira, akik szemé
lyes kapcsolatba kerültek vele. Egyéniségét fogadott fia így jellemezte: „Ber
csényi gróf, azóta marsall, a régi idő tökéletes férfiúja volt. Képezni kezdte ma
gát abban a korban, amelyben mások elfelejtik, amit megtanultak. Jó, érzékeny, 
bőkezű volt, szerette és tisztelte feleségét, akinek a kevélysége és zsugorisága 
néha bosszantotta. Nem kevésbé gyengéden szerette gyermekeit. De különleges 
tiszteletre szoktatta őket, ami azt eredményezte, hogy féltek tőle, bár sohasem 
korholta őket, és szerették anélkül, hogy kedveskedésekkel halmozta volna el 
őket. Gyengesége volt az a szokása, hogy alantasai között szeretett beszélgetni, 
ami az alacsonylelkűség látszatát keltette. Gyakran hívták a miniszterekhez, ba
rátságosan bánt beosztottjaikkal, ami nagyon hízelgett nekik."184 

Leszczyňski Szaniszló a Máltai Lovagrend nagymesteréhez írt levelében eze
ket írta magyar barátjáról: ,,Az összes személy közül, akiket megismertem azok
ban a különböző országokban, ahova a sors elvezetett, nem találtam ragaszko
dóbb, hűségesebb, figyelmemre méltóbb egyént Bercsényi grófnál . . . Egész 
Európa ismeri magas nemességét... A Magyar Királyság főnemesei közül ki
válva érkezett ide a század elején.. . Csak ezért emlékeztetek ezekre a tények
re, hogy felhívjam figyelmét, milyen elevenen tekintettel vagyok mindenre, ami 
Bercsényi grófra vonatkozik."185 

Ha ez a két idézett személy elfogultsággal lenne vádolható, álljon itt végül egy 
pártatlan francia kortárs, Luynes herceg feljegyzése 1757-ből: „Bercsényi gróf, 
az alsórajnai hadsereg altábornagya nagyon kiváló tiszt, aki hosszan szolgált 
egy huszárezred élén, ahol nagy tekintélyt szerzett."186 Tegyük hozzá: nagy te
kintélyt nemcsak tettei, hanem egyenessége, szilárd jelleme következtében. 

181 Forster Gy.: i. m. 174. o.; Reinach—Foussemagne, H. : i. m. 737. o. 
182 Staub: i. m. 11. o. 
183 Esterházy, V. : i. m. 177. o.; Forster Gy.: i. m. 198. o. 
184 Esterházy, V.: i. m. 12. o. Pon ta t l anu l közl i : Forster Gy.: i. m . 188. o. $ 
185 Leszczyňski Szaniszló a Máltai Lovagrend nagymes te réhez , 1756. j a n u á r 8. Közl i : Reínach— 

Foussemagne, H.: i. m. 453. o. és Forster Gy.: i. m. 157. o. 
186 Luynes: i. m. XVI. k. 198. o. 1757. október 28-i naplóbejegyzés . 
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Bercsényi László egyéniségét vizsgálva nemcsak azt kell ismételten kiemel
nünk, hogy élete végéig megalkuvás nélkül vállalta gyermek- és ifjú éveinek 
nagy élményét, a Rákóczi-szabadságharcban való részvételt, és annak követ
kezményeit, hanem azt is, hogy utolsó leheletéig reménykedett hazája független
ségének kivívásában, mindenkor készen állt, hogy abban ismét részt vegyen, 
franciaországi katonai szolgálatát az erre való állandó felkészülésnek tekintette, 
és erre gondolva igyekezett a lehetőségekhez képest tekintélyes létszámú ma
gyar alakulatokat alárendeltségében a francia hadsereg kötelékében fegyverben 
tartani. 

Hazája sorsa iránti állandó érdeklődését tanúsítja a korból kiemelkedő álta
lános műveltsége mellett az a tény, hogy a halála óta eltelt két évszázad viharai 
ellenére a franciaországi Meaux város könyvtárában őrzött „Bercsényi László 
Luzancy-i könyvtára" c. gyűjtemény 952 kötetnyi könyvéből 35 kötet magyar 
nyelvű vagy magyar vonatkozású. Kiemelkedő számban képviseltetik magukat 
e gyűjteményben a Rákóczi-szabadságharcról megjelent művek, de mellettük 
megtalálható ebben Heltai Gáspár 1575-ös kiadású Krónikája, Istvánffy 1685-ös 
Magyar Históriája, Bél Mátyás 1735—67 között kiadott munkái — hogy csak 
néhányat emeljünk ki. 

Nem lenne azonban teljes a kép, ha nem utalnánk arra, hogy az antik világ 
és saját kora legjelentősebb hadtudományi, hadtörténelmi és történelmi mun
káin, továbbá a francia hadvezérek és politikusok emlékiratain és francia szép
irodalmi alkotásokon kívül olyan művek is fennmaradtak Bercsényi László ha
gyatékában, mint Rotterdami Erasmus 1543-as kiadású, latin nyelvű vitairat- és 
közmondásgyűjteménye, Samuel Pufendorf német filozófus francia nyelven ki
adott természetjogi munkái, Montesquieu főműve, A törvények szelleme, 
Rousseau és Voltaire számos műve, sőt még Nollet kísérleti fizikai tanulmány
kötetei is.187 

Ez a fennmaradt 952 kötet egy rendkívül széles látókörű, művelt, kora vala
mennyi új tudományos eredménye iránt érdeklődő, anyanyelvén kívül latinul, 
franciául és németül is olvasó, magát valódi szellemi értékekkel körülvevő, vá
lasztott hazájában is magyarságát őrző, kortársai közül kiemelkedő kultúrájú 
hadvezért tár elénk. 

Bercsényi László emlékét méltóképpen megőrizte Franciaországban a hálás 
utókor. A nagy francia forradalomkor még fennállt három magyar alapítású 
francia huszárezred, amely a tisztikar egy részének kivételével csatlakozott a 
forradalomhoz, és még 1791-ben is magyar nyelven tett esküt, megtarthatta 
hadrendi számát, így a Bercsényi-ezred 1. huszárezred maradt. Bár ezután hi
vatalosan nem az ezredtulajdonosok nevével, hanem csak a hadrendi számmal 
engedélyezték a forradalmi ezredek megjelölését, ez alól kivételt jelentettek a 
magyar huszárezredek. Ezek esetében a hadvezetés elnézte még a szolgálati iro
mányokban is pl. a „Bercsényi-ezred" megnevezést. Napóleon háborúi idején 
már újra hivatalosan is 1. Bercsényi-huszárezredként szerepelt ez a kötelék.188 

A franciaországi Bercsényi-huszárezred a lovas fegyvernem fennállásáig, 
1941-ig fennmaradt, és a második világháború során a fasiszta csapatok ellen 
Belgiumban küzdő erőket támogatta kisebb kötelékekre osztva. A lovas fegy
vernem megszűnésével egyidejűleg hozták létre a francia ellenállási hadsereg 
páncélos parancsnokságát, és a hagyományőrzés azt jelentette, hogy az 1. pán-

187 Förster Gy.: i. m. 31. és köv. o. ; Forster Gy.: Utóhang. 89. és köv. o. 
188 Staub: i. m. 11. o.; Pascal, A.: i. m. Függelék.; László J.: Magyar vitézek a régi francia 
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célos felderítő ezred kapta Bercsényi László megtisztelő nevét. A fasizmus alól 
felszabadult Franciaország reguláris hadseregében a huszárhagyományok őrzé
sét később az ejtőernyős csapatok vették át, és így az 1. hadrendi számot viselő 
ezred e fegyvernemen belül ma is Bercsényi-ezred.189 

A Rákóczi-szabadságharc bukását követően önkéntes száműzetést vállaló, 
francia szolgálatban 47 évig becsületesen szolgáló, rangról rangra emelkedő 
Bercsényi László marsallról készített festmény pedig ma is Versailles-ban, a ki
rályi palotában, a marsallok termében, Franciaország legnagyobb hadvezérei
nek panteonjában hirdeti a látogatóknak a 18. századi magyar bujdosók fran
ciaországi vezető egyéniségének dicsőséges tetteit.190 

A magyar nép legjobbjai is kegyelettel megőrizték Bercsényi László emlékét. 
Hiába igyekezett a Habsburg-uralom nevét is elhallgatni, a nyugat-európai uta
zásokat tevő fiatalok az egész 18. század során arról számoltak be, hogy nagy 
Bercsényi Miklós fia él Franciaországban, és ahogyan Szombathy János sáros
pataki tanár 1777-ben Párizsban papírra vetette: „Jött mindenfelől sok ma
gyarság, szép regimentre teltek, kinek Bercsényi lett generálisa." Még az a szép, 
bár lényegében alaptalan hagyomány is megszületett, amelyet szintén ő őrzött 
meg első krónikásként: ,,A királyné asszony hívta vissza, sok jószágoknak visz-
szaadattatása reménysége alatt, de a nagyobbik fia megholt, a kisebbiket, te
hát aki el akart menni, nem bocsátotta."191 

Az idő múltával azután egy ideig — a politikai viszonyok következtében — 
egyre halványodott a hazai közvéleményben Bercsényi László emlékezete, a ha
gyomány összekeverte apa és fiú tetteit, Bercsényi Miklós és Bercsényi László 
személyét. Változás e tekintetben csak a századfordulón történt. Rákóczi és buj
dosótársai hamvainak felkutatása és hazahozatala ráirányította a figyelmet 
Bercsényi Lászlóra is. 

1905-ben lépések történtek az ő földi maradványainak hazahozatalára is. Eh
hez a francia kormány nemcsak hozzájárult, hanem elrendelte, hogy az exhu
málás katonai tiszteletadással történjen, francia földön a francia huszárság meg
teremtőjének hamvait az 1. Bercsényi-huszárezred díszszázada kísérje, és a ha
táron ünnepélyes külsőségek között adja át a magyar hatóságok képviselőinek. 
Az erről szóló sajtóhíradás azonban kiváltotta a leányági Bercsényi-leszárma
zottak egyikének tiltakozását, és ez '-megakadályozta a hamvak hazaszállítá
sát.192 

Háborítatlanul nyugszik így ma is francia földben az, akiről ezt írta a szá
zad eleji francia utód: „Bercsényi marsall egyik nemzeti dicsőségünk, francia 
marsall, a mi huszárezredeink megteremtője."193 

Hamarosan a késői francia leszármazottak mellett a huszadik század modern 
bujdosói, a Magyar Tanácsköztársaságot követő ellenforradalmi terror elől 
Franciaországba emigráló baloldaliak adták a francia közvélemény tudtára: 
szülőhazája legjobbjai sem feledkeztek meg a magyar nép 18. századi nagy 
fiáról.19'' 

Bercsényi László életének késői krónikása valóban joggal írhatja le: Magyar
ország és Franciaország egyként magáénak vallhatja és példaképnek állíthatja 

189 His tor ique du 1er Régiment de Hussard . Revue de la Cavaler ie Blindée, 1960/3. 17. és köv. o. 
190 Uo. 
191 Szombathy J.: Napló az 1777. évi u tazásró l . Magyarország és a Nagyvi lág. 1873/25. és 26. 
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a mai közvélemény elé ezt a kiváló férfiút. Magyarország joggal tiszteli ben
ne a Rákóczi-szabadságharc ifjú harcosát, aki az „egy és ugyanaz mindenhol" 
jelmondat jegyében eszméihez mindhalálig hű maradt, aki számára a haza és 
szabadság fogalma összefonódott, aki mindenkor kész lett volna újra csatlakoz
ni hazája szabadságharcához, és aki éppen a Habsburg-hatalommal való szem
benállás miatt választotta második hazájának Franciaországot, ahol az önként 
vállalt katonai szolgálatot mindenkor becsületesen teljesítette. De jogosan csat
lakozik a magyar közvélemény Franciaország tiszteletéhez is, amelyet az a 
francia könnyűlovasság fejlesztője, a francia huszár-fegyvernem megteremtője, 
13 hadjárat kiváló hadvezére, Franciaország egyetlen huszármar sali j a iránt ta
núsít. 

Bercsényi László két nép hőse, nevét kardjával egyként beírta a magyar és 
a francia hadtörténelem aranykönyvébe, egyaránt dicsőséget szerzett szülőföld
jének és választott hazájának, és egyúttal a 18. században páratlan és máig ható 
példát mutatott Európának hazaszeretetből, becsületességből, vitézségből, had
vezéri és bajtársi erényekből. 

Йожеф Захар 

ЛАСЛО БЕРЧЕНИ (1689—1778) 

Резюме 

Современная общественность Венгрии под влиянием приверженной Габсбургам и режиму 
Хорти историографии лишь весьма с большими пробелами и искаженно знакома с жизнью 
одного из выдающихся венгерских полководцев ХУ1П века Ласло Берчени. По случаю двух
сотой годовщины со дня его сметри в статье отдается долг самопознанию нации и пока
зывается ратный путь этого выдающегося военачальника Венгрии. 

Ласло Берчени родился 3 августа 1689 года в г. Эперйеш. Его отец генерал Миклош Берчени 
был одним из руководителей дворянства, недовольного стремлениями Венского двора, 
направленными на закабаление Венгрии. У него часто был желанным гостем и князь Ференц 
Ракоци II. После ареста Ракоци и эмиграции отца в Польшу с 1701 года Ласло Берчени отдан 
на воспитание Венскому двору. В 1703 году, узнав об объединении оппозиционного дворян
ства и крестьянских повстанцев и о начале освободительной борьбы, возглавленной Ракоци, 
в то время, когда под г. Кашша прибыли отряды куруцев, Берчени делает попытку сбежать. 
Однако приверженцы императора схватили его, и в течение года с ним обращались как с плен
ником. После своего освобождения он стоял на биваке вместе со своим отцом, а затем во
спитывался при дворе князя Ракоци и учился в университете в г. Надьсомбат. 

25 июля 1708 года исполнилась его заветная мечта, он сам мог взяться за оружие: Ракоци 
принял его в звании младшего лейтенанта в Дворянскую Компанию, созданную в 
целях обеспечения пополнения военного и политического руководства. 28 июля он уже 
получил боевое крещение. В бытве под Тренченом он находился в числе спасших раненого 
князя Ракоци. За проявленную доблесть князь присвоил ему воинское звание старшего лейте
нанта, а за проявленный в последующем героизм в 1709 году ему было присвоено звание 
капитана. В начале 1710 года он принял участие в битве при Ромхани, а затем стоял в лагере 
Ракоци. В 1711 году он вместе с князем выезжает в Польшу на завершение переговоров, 
начатых с царем Петром Великим. Здесь его настигла весть о капитуляции. 

Как своего квартирмейстера Ракоци направил его в 1712 году во Францию. Король Людо
вик XIУ принял его в чине капитана в число своих придворных мушкетеров-кавалеристов 
(бывших выходцами из дворян), однако Берчени попросил перевести его в венгерский гусар
ский полк Раттки, сражавшийся против австрийцев, но находившийся на службе француз
скому королю. В 1713 году он в составе полка участвует в воинских операциях на Рейне в зва
нии подполковника. А в 1719 году он уже в звании полковника командует полком в войне 
Франции и Испании. В 1720 году он получает кавалерский крест ордена Святого Людовика 
и вместе с ним разрешение на формирование собственного гусарского полка. Вербование 
гусаров он — с помощью венгерских эмигрантов — проводит в Турции. Его полк во франке-
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австрийском столкновении в войне за польскую корону в 1733—1735 гг. впервые сражается 
против войск императора. За воинскую доблесть в 1734 году ему было присвоено воинское 
звание бригадира, а за заслуги, проявленные в развитии легкой кавалерии Франции, ему 
в 1738 было присвоено воинское звание генерала от кавалерии. 

До сего времени он в течение всей своей жизни непрестанно думал об освобождении родины 
от господства Габсбургов, поэтому в 1740 году, после сметри короля Карла III, он, имея 
в виду возможность независимости Венгрии, размышляет о возвращении на родину. Но после 
избрания на венгерский трон королевы Марии Терезии, после начала войны за австрийское 
наследство он немедленно вступил в борьбу против императора. Он отличился на чешском, 
затем рейнском и фландрийском театрах военных действий. В 1743 году он получил крест 
магистра ордена Святого Людовика, и в том же году Людовик ХУ назначил его главным 
инспектором гусарских войск, а в 1744 году ему было присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта. В 1747 году он сделал безуспешную попытку обратиться к французскому двору 
с планом диверсии против Венгрии. Но за ратные подвиги в 1748 году он был назначен губер
натором Коммерси, а в 1753 году он стал одним из 12 кавалеров большого креста ордена 
Святого Людовика. 

В последний раз он сражалсь во главе корпуса в первой кампании семилетней войны; 
за проявленный героизм и свои полководческие заслуги он — единственный гусар и един
ственный венгр — стал маршалом Франции, 15 марта 1758 года. После этого он вышел 
в отставку. Хотя в 1759 году нуждавшаяся в союзе с Францией Мария Терезия восстановила 
его в правах венгерского дворянина, он не вернулся на родину. 9 января 1778 года он скончался 
во Франции в Лузанце после 67 лет добровольного изгнания. 

Память о нем благоговейно хранят во Франции, его чтут как создателя гусарских войск 
во Франции, отличного предводителя 13-ти военных походов, как человека, именем которого 
был назван 1-й гусарский полк. Ласло Берчени не был забыт также и лучшими сынами венгер
ского народа, крестьянские повстанцы ХУШ века ожидали его возвращения на родину, его 
пример вдохновлял также борцов против Габсбургов в XIX беке, и бойцы венгерской анти
фашистской роты имени Петёфи во Франции считали его своим предшественником. Ласло 
Берчени был героем двух народов, приумножившим славу как своей родной земли Венгрии, 
так и своей второй избранной им родины — Франции. 

József Zachar 

LÁSZLÓ BERCSÉNYI (1689—1778) 

Resume 

Die ungarische öffentliche Meinung kennt — infolge der auf Seiten der Habs
burger und Horthys stehenden Geschichtschreibung — den Lebenslauf eines der 
hervorragendsten ungarischen Militärpersönlichkeiten des 18. Jahrhunderts nur sehr 
lückenhaft und verzerrt. Aus Anlass der zweihundertjährigen Wiederkehr seines 
Todestages tilgt diese Studie die Schuld der nationalen Selbsterkenntnis und zeigt 
das Ganze der höchstgestiegenen Militärlaufbahn. 

László Bercsényi wurde am 3. August 1689 in Eperjes (Preschau) geboren. Sein 
Vater, General Miklós Bercsényi war eine der mit die Einschmelzungspolitik die 
Hofes unzufriedenen Adeligen, bei dem oft auch Ferenc Rákóczi II. zu Gast war. 
Nach der Gefangennahme Rákóczis, nach der Flucht seines Vaters im Jahre 1701 nach 
Polen Hess ihn der Wiener Hof erziehen. Im Jahre 1703, nachdem sich die unzu
friedenen Adeligen und die aufständischen Bauern gefunden hatten, die Kunde 
über den Ausbruch des Freiheitskampfes Rákóczis sich verbreitete und die Kurutzen-
armeen bei Kassa (Kaschau) anlangten, versuchte er zu fliehen. Die Kaiserlichen 
haben ihn aber gefangengenommen und im darauffolgenden Jahr als Kriegsgefan
genen behandelt. Nach seiner Befreiung befand er sich im Lager seines Vaters, 
dann erweiterte er seine Kenntnisse im Hofe Rákóczis, bzw. an der Universität 
von Nagyszombat (Tyrnau). 

Am 25. Juli 1708 ging sein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, er konnte auch 
selbst zu den Waffen greifen, Rákóczi hatte ihn als Unterleutnant in die Adelige 
Kompanie aufgenommen, die zur Sicherung des Nachwuchses der militärischen und 
politischen Führung geschaffen worden war. Bereits am 28. Juli hatte er seine 
Feuertaufe durchgemacht. In der Schlacht bei Trencsén (Trentschin) befand er 
sich unter denen, die den verwundeten Rákóczi gerettet haben. Für seine Tapfer -
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keit wurde er vom Fürsten zum Oberleutnant, für sein späteres tapferes Verhalten 
1709 zum Kapitän befördert. Anfang 1710 nahm er an der Schiacht bei Romhány 
teil, befand sich dann im Lager Rákóczis. 1711 begab er sieht mit dem Fürsten 
zum Abschluss der mit Peter dem Grossen begonnenen Verhandlungen nach Polen. 
Hier erreichte ahn die Nachricht von der Waffenstreokung. 

Quasi als Quartiermacher entstandte ihn Rákóczi im Jalhre 1712 nach Frank
reich. Ludwig XIV. übernahm ihn mit dem Rang eines Rittmesiters in die adelige 
Kompanie der berittenen Musketiere. Er aber bat um die Versetzung in das in fran
zösischen Diensten gegen die Kaiserlichen kämpfende ungarische Ráttky-Husaren-
regiment. Im Jahre 1713 nahm er in diesem Verband als Oberstleutnant in den Kampf
handlungen am Rhein teil. Im französisch—spanischen Krieg stand er 1719 bereits als 
Regimentskommandant an der Spitze dieses Regiments. 1720 erhielt er das Ritterkreuz 
des St. Ludwig-ordens und die Erlaubnis, ein eigenes Husarenregiment aufzustellen. 
Die Anwerbung wurde mit Hilfe der ungarischen Emigration in der Türkei durch
geführt. Sein Regiment kämpfte im polnischen Erbfolgekrieg 1733—35 auf fran
zösischer Seite zum erstenmal gegen die Kaiserlichen. Infolge seiner Verdienste 
wurde er 1734 zum Brigadier und als Anerkennung seiner Verdienste bei der Ent
wicklung der französischen leichten Kavallierie 1738 zum General der Kavallierie 
ernannt. 

In seinem bisherigen Lebenslauf dachte er stets auf die Befreiung seines Vater
landes von der Regierung der Habsburger; als nun Karl III. im Jahre 1740- starb, 
befaßte er sich — mit Rücksicht auf die Möglichtkeit der ungarischen Unabhängig
keit — mit dem Gedanken, heimzukehren. Nachdem Maria Theresie zur Königin von 
Ungarn gewählt wurde und der österreichische Erbfolgekrieg ausbrach, nahm er 
sofort wieder dan Kampf gegen die Kaiserlichen auf. Er zeichnete sich am böhmi
schen, dann am rheinischen und flandrischen Kriegsschauplatz aus. 1743 erhielt 
er das Kommandeurkreuz des St. Ludwig-ordens und wurde noch im selben Jahre 
Oberinspektor der Husarentruppe, 1744 ernannte ihn Ludwig XV. zum Feldmiar-
schalleutnant. 1747 wandte er sich erfolglos mit dem Plan einer Diversion in Ungarn 
an den französischen Hof. Doch wurde er 1748 für seine militärischen Verdienste 
zum Gouverneur von Commercy ernannt und 1753 als zwölfter mit dem Großkreuz 
des St. Ludwig-ordens ausgezeichnet. 

Zum letzten Mal griff er im ersteh Feldzug des Siebenjährigen Krieges wieder 
zu den Waffen an der Spitze eines Korps; als ausgezeichneter Feldherr wurde er 
am 15. März 1758 als einziger Husar und einziger Ungar zum Marschall Frankreichs 
ernannt. Nachher ging er in Pension. Obzwar ihn die auf französische Hilfe ange
wiesene Maria Theresia 1759 in seine sämtlichen Adelsprivilegien rüokversetzte, ist 
er nicht heimgekehrt. Am 9. Januar 1778 ereilte ihn in Luzancy in Frankreich 
nach 67jährigen freiwilligen Exil der Tod. 

Sein Andenken wird in Frankreich laufend in Ehren gehalten; in ihm wird der 
Schöpfer der französischen Husarentruppe, der Namensgeber des 1. Husarenregi
ments, der hervorragende Feldherr von 13 Feldzügen geehrt. Auch die Besten der 
Ungarn haben ihn nicht vergessen. Die Bauernaufständischen des 18. Jahrhunderts 
warteten auf seine Rückkehr, zur Zeit der anti-Habsburgischen Kämpfe des 19. 
Jahrhunderts begeisterte sein Beispiel, und auch die Soldaten der antifaschistischen 
ungarischen Petöfi-Kompanie in Frankreich sahen in ihm ihren Vorkämpfer. László 
Bercsényi ist der Held zweier Völker und erntete Ruhm seinem ungarischen Vater
land und seiner französischen Wahlheimat. 
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KÖZLEMÉNYEK 

KOVÁCS JENŐ 

DOLGOZÓ HONVÉD 
Adalékok egy csapatújság történetéhez 

A nevét és szervezeti hovatartozását többször változtató s még többször át
szervezett műszaki alakulat története talán az egyik legjobban, legsokoldalúb
ban feldolgozott.1 Ü j ságcikkek, visszaemlékezések és tanulmányok lényegé
ben pontos és valósághű képet adnak az alakulat történetéről, az újjáépítés 
során végzett kiemelkedő munkájáról. Ennek ellenére az ország lakossága — 
különösen az ifjú nemzedék — alig-alig ismeri tevékenységüket. 

Az újjáépítés rohamcsapata: a műszaki hadosztály című cikkében a Szabad 
Nép 1946. január 26-i számában többek között ezeket írta: 

„Az újjáépítés katonai rohamcsapata hatalmas munkát végzett a vasút, a pos
ta, a távíró, távbeszélő-hálózat és a hidak helyreállítása terén. Feladatai közé 
tartozik a vasúti szállítás biztosítása is. 

Rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie a műszaki hadosztálynak... A 
Kossuth-hídnál több alakulat dolgozott. A déli összekötő vasúti híd jégtörőibe 
háromhetes rohammunkában több mint ezer köbméter követ szállítottak. Dol
goztak a Margit-híd pillérein épült gázhíd megépítésénél. Elsőnek jelentkez
tek a jég által veszélyeztetett pesti hidak lebontásánál és jelenleg is ők dol
goznak a Ferenc József-híd munkáinál. A műszaki hadosztály létszáma 10 000 
ember lesz. A vasúti szállítások biztosítását négy zászlóalj látja el. A nemrég ér
kezett nagy cukorszállítmány is éppen a műszaki hadosztály katonáinak derekas 
munkája folytán került hiánytalanul rendeltetési helyére. Veszélyes szolgála
taik teljesítése közben a hadosztálynak több sebesültje, sőt hősi halottja is volt." 

Harminc évvel később, 1976-ban, amikor hírközlő szerveink, napi- és hetilap
jaink bő terjedelemben számoltak be hídjaink újjápítésének 30. évfordulójáról, 
szinte teljesen megfeledkeztek arról, hogy a hídcsatában a katonák is példamu
tatóan álltak helyt. Ugyanígy még szakmai körökben is alig-alig ismerik (sajtó
történetünk még csak meg sem említi) a műszaki alakulat Dolgozó Honvéd cím
mel megjelent lapja szerepét, tevékenységét, annak ellenére, hogy a lapot 

1 Az alakulat történetével részletesen eddig a következő tanulmányok és visszaemlékezések 
fogalkoztak: Molnár Pál: A dolgozó honvéd. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — 
HK) 1953. 3—4. sz., 267—303. o. ; Gellért Tibor: Népi demokratikus hadseregünk az újjáépítésért. 
Hadtudományi Közlöny. 1968. 2. sz., 49—60. o.; Görgényi Dániel: Hídépítő katonák. Üj haza — új 
hadsereg. Budapest, 1970. 74—85. o.; Felkai Dénes: Orvos és nevelő. Uo. 110—119. o.; Lóránt Imre: 
A műszaki hadosztálynál. Uo. 138—149. o. Gellért Tibor: Katonák az „Arccal a vasút felé" moz
galomban és a hidak helyreállításáért folyó küzdelemben. HK 1971. 3. sz., 476—498. o. ; Gellért Ti
bor: Magyar vasútépítő katonák a fasizmus ellen. Budapest, 1976.; V. I. Fomin: A proletár in
ternacionalizmus lenini zászlaja alatt. HK 1977. 3. sz., 406—425. o.; Felkai Dénes: Az új hadsereg
ben. HK 1977. 4. sz., 629—638. O. 
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szinte minden tanulmány említi és cikkeiből (forrásmegjelöléssel vagy anélkül) 
igen sokat közölnek.2 

Az 1945. október 15-ével felállított 1. honvéd műszaki hadosztály alárendelt
ségébe tartozott a négy zászlóaljból álló vasútbiztosító ezred, hat vasút- és híd
építő zászlóalj, valamint négy híradó-építőzászlóalj. 

„.. . Az ország közlekedési hálózatának gyors rendbehozására — írta vissza
emlékezésében Felkai Dénes tartalékos orvos ezredes3 — a kormány 1945 őszén 
Molnár Pál vezérőrnagy parancsnokságával felállította az I. műszaki hadosz
tályt. A nevelőosztály vezetésével engem bíztak meg. Munkatársaimmal: Ló
ránt Imrével, Szilágyi Lászlóval és a többiekkel azon dolgoztunk, hogy a had
osztályt kivonjuk a reakciós erők befolyása alól. Mi nem közvetlenül a Hon
védelmi Minisztériumhoz, hanem a kommunista vezetés alatt álló Közlekedés-
és Postaügyi Minisztérium irányítása alá tartoztunk. A hadosztály tagjai, ka
tonák és tisztek egyaránt, a szovjet hadsereg fogolytáboraiból kerültek ki. Fegy
verünk kevés volt, szerszámokkal szolgáltuk a hazát, hidakat, vasutakat és a te
lefonhálózatot állítottuk helyre . . ." 

A nevelőosztály a műszaki hadosztály életében is jelentős szerepet játszott an
nak ellenére, hogy a koalíciós viszonyok korlátok közé szorították a nevelők po
litikai tevékenységét. A fiatal hadosztály-nevelőtörzs tagjai — Lakatos István 
hadnagy, Káldor György alhadnagy, Vértes József őrmester és Pányi Nándor 
őrmester —, valamint a zászlóaljaknál működő nevelők (számuk 1946. január 
1-én 38 volt) mindent elkövettek, hogy a heterogén összetételű állományt egy
ségbe kovácsolják. „A nevelőknek — írta visszaemlékezésében Lóránt Imre nyu
galmazott vezérőrnagy, a hadtudományok doktora4 — négy alapvető feladatuk 
volt. A politikai nevelés: tehát felvilágosítás, tájékoztatás, öntudatosító munka. 
Erkölcsi nevelés: vagyis az erkölcsi eszményekre, fegyelemre, kötelességtudatra 
való ösztönzés. Kulturális nevelés: azaz a magyar népi és haladó hagyományok
kal egyező szellemi kincsek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelé
se. Végül a nevelők feladatkörébe tartozott a szociális ügyek intézése, a szemé
lyi állomány ügyes-bajos dolgaiban való segítségnyújtás. 

Természetesen a legnagyobb fontosságú a politikai nevelés volt. Itt nyílt harc
ban kellett megküzdeni tudatlansággal, félrevezetettséggel és elég gyakran el
lenséges politikai tendenciákkal. . ." 

Mivel az alegységek rendkívül szétszórtan, az ország legkülönbözőbb részein 
tevékenykedtek, a nevelőosztály szükségesnek látta egy tájékoztató csapatújság 
mielőbbi megjelentetését, amelynek rendszeres kiadásával a nevelőtevékenység 
hatékonyságának fokozásához kívántak hozzájárulni. Éppen ezért beadvánnyal 
fordultak a HM illetékes szerveihez. Rendkívül érdekes és tanulságos ezt az 
ügyiratot5 tanulmányozni. Nemcsak azért, mert kiderül belőle, hogy a lapenge
délyt csak az újság megjelenése után egy héttel (1945. december 27-én) ad
ták át dr. Felkai Dénesnek, a hadosztály nevelőtisztjének, hanem azért is, mert 
az előadóíven található, olvashatatlan aláírásokkal ellátott, egymásnak ellent
mondó megjegyzések hűen tükrözik az akkori állapotokat. Az előadóív második 
oldalán például a következők olvashatók : 

„A honvédségben folyó demokratikus nevelőmunkának fontos eszköze az 
egyes seregtestek nevelőtörzsei által kiadott újság, amelyben a honvédség tagjai 

2 Eddig megjelent összefoglaló c ikk : A toll fegyverével — a saj tó erejével . Ha tá rőr , 1976. j ú 
nius 17., 10—11. o. 

3 Üj haza — új hadsereg . Budapes t , 1970. 110—119. o. 
4 Uo. 138—149. O. 
5 Hadtör téne lmi Levél tár (a tovább iakban — HL) HM. 1945/Eln. kul t . 49 051. 
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maguk szólnak hozzá a nevelés fontos kérdéseihez, s amelyben a nevelőtisztek 
és tiszthelyettesek rendszeresen irányíthatják a honvédség demokratikus szelle
mének kialakulását. 

Ebben a vonatkozásban a 6. és az 1. hadosztályok újságjai már igen jelentős 
szerepet töltenek be honvédségünk életében. 

Jelenleg a műszaki hadosztály nevelőosztálya szándékozik egy hetilapot meg
jelentetni, hogy ennél az országunk újjáépítése szempontjából annyira fontos 
szerepet betölteni hivatott seregtestnél minél eredményesebbé tegye a követke
zetes demokratikus szellemű nevelőmunkát s ezzel mind a munkafegyelem meg
szilárdítása, mind pedig a munkaeredmény fokozása terén betöltse hivatását. 

A mü. ho. nevelőosztálya a hetilap megjelentetéséhez a papírkiutalást meg
kapta. A hetilap megjelentetésére vonatkozólag bekért árajánlatok közül a leg-
jutányosabb a Légrády Testvéreké . . . A mai papír árak mellett havi 2 640 000 
pengő, állandó hitelkeret biztosításáról lenne szó, ami az ügy fontosságát tekint
ve nem mondható túlságos megterhelésnek . . . " 

A politikai államtitkár december 17-én egyetértőleg láttamozta az okmányt. 
A HM gazdasági előadó 19-én a következőket írta az előadóív harmadik oldalá
ra: „A nyomdai termékek ügyében nem a HM gazdasági előadó, hanem az El
nökség illetékes véleménynyújtásra, ezért kérem az ügyiratot a HM Elnökség
nek megküldeni. Egyébként, amennyiben a térképészeti intézet vagy a házi
nyomda nem képes az újságot kinyomtatni, a legolcsóbb ajánlattevő magán
nyomdának volna a megrendelés kiadandó." 

A HM Elnökség részéről valószínűleg el sem olvasták az előterjesztést, de még 
a „pro domo"-t sem, hiszen december 20-án a következőket írták az előadóív 
harmadik oldalára: „Minden fali-újságügy a továbbiakban Miniszteri döntés elé 
kerül. Egyenlőre ezt a kérdést függőben kell tartani!" Az sem zavarta az elnök
ség „illetékesét", hogy a politikai államtitkár a hetilap (és nem faliújság!) meg
jelentetésével már december 17-én egyetértett. 

A kultúrosztály részéről dr. Jánosi őrnagy, miniszteri osztálytanácsos decem
ber 22-én az alábbi feljegyzést írta az „ügydarab"-ra : „Az osztályvezető utólag 
azt az értesítést kapta Zentai Vilmos pol. államtitkár úrtól, hogy a miniszter úr 
egy újabb megbeszélés eredményeképpen a hetiújság megjelentetéséhez hozzá
járult, így a hitelkeret biztosításának elvi akadálya nincs. Az osztály javasolja, 
hogy a mü. ho.-pság. gazdasági hivatala kapja meg a kért hitelkeretkiutalást és 
közvetlenül fizesse a hetiújság megjelentetési költségeit." 

Végül megszületett december 22-én a „kiadvány az 1. Mü. Ho.-pság. részére", 
amely a következőket tartalmazta: „Az 1. Magyar Mü. Ho. nevelőtisztje felter
jesztése és a kult. oszt. javaslata alapján a mü. ho. nevelőcsoportja hetilapjá
nak megjelentetését engedélyezem. Ezért a mü. ho.-pság. gazdasági hivatalá
nak havonként folytatólagosan 2 640 000 pengő hitelkeretet engedélyezek. Az 
engedélyezett összeget ellátmányából fizesse ki, jelen rendeletemet a vonatkozó 
kiadási tételnél jegyezze elő . . . " S még egy feljegyzés az ügydarab első oldalá
ról: ,,A kiadványt dr. Felkai Dénes o. szds. ho. nevelőtisztnek kézbesítőkönyv
vel átadtam! Bp. 45. XII. 27. Dr. Jánosi őrgy. sk." 

A műszaki hadosztály katonái szerte az országban ekkor már olvasták a la
pot, amely Dolgozó Honvéd címmel december 20-án 1000 példányban megjelent. 

Újjáépítjük az országot, hogy legyen igazi hazája minden dolgozó magyarnak 
címmel Molnár Pál vezérőrnagy, hadosztályparancsnok írt vezércikket.6 

6 Lásd Felkai Dénes: Az új hadseregben c. visszaemlékezését. HK 1977. 4. sz., 634. o. 
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Dr. Felkai Dénes o. százados Lapunk célja című cikkében a következőket írta: 
„Elindítjuk első útjára a »Dolgozó Honvéd«-et. Ez a nap fontos ünnep fiatal 

hadosztályunk életében. Hadosztályunk szervezése még javában folyik, így an
nál nagyobb a szerep, amely lapunkra vár: hozzájárulhat az első perctől ahhoz, 
hogy kialakulhasson egy olyan egészséges szellem, melyet joggal elvár katonái
tól a magyar nép. 

Lapunk első célja a demokratikus politikai szellemben való nevelés. A sajtó 
egyik legfontosabb nevelőeszköz. Népünk az elmúlt 25 esztendőn keresztül el
nyomásban élt. A magyar ember a demokráciát, a szabadságjogokat csak hírből 
ismerte. A Horthy-reakció, a Szálasi nyilas uralom megmételyezte a magyar 
nép legjobb fiainak a lelkét is, amelytől nehéz szabadulni. Újságunk ebben a 
nehéz helyzetben van hivatva segédeszközül szolgálni. Segédeszköz akar lenni 
a nevelők számára, de jóbarát, tanácsadó minden bajtársunknak . . . 

Lapunk második célja, demokratikus öntudatos munkafegyelemre való neve
lés. A mi hadosztályunk nem azért alakult, hogy új háborúra készüljünk, ha
nem azért, hogy felépítsük a bűnös vezetőink által lerombolt országot. 

A mi hadosztályunkban nem ázt fogjuk jutalmazni, hogy ki talál pontosabban 
célba, hanem azt, aki jobban dolgozik, becsületesebben kiveszi részét az ország 
újjáépítéséből. 

Ezért kívánunk beszámolni az egységek által végzett munkáról, munkaver
senyeket rendezni, a legjobb munkásokról fényképet, interjút közölni. Azt akar
juk, hogy mindenki büszke lehessen, aki a hadosztályunk tagja: az ország újjá
építésének katonája. 

De a »Dolgozó Honvéd« hű tükre kell hogy legyen hadosztályunk egész éle
tének. Ezt csak úgy érhetjük el, ha minden nevezetesebb eseménye hadosztá
lyunknak meg lesz benne örökítve, ha hadosztályunk tagjai mennél nagyobb 
számban írnak cikkeket, ha fölvetnek különféle problémákat, ha mindenki be
számol érdekesebb tapasztalatairól, élményeiről. De egyben szeretnénk lehető
séget adni írói készséggel megáldott bajtársainknak is, hogy a nyilvánosság elé 
tárják tehetségüket. 

Ötleteiket és kritikákat szívesen veszünk, mert tudjuk, hogy igazi jó lap csak 
közös munka eredménye lehet. Minden zászlóalj számára külön kitüntetés kell 
hogy legyen, ha a tagjaitól mennél több cikket fogad el lapunk. Hogy lapunk 
milyen magas színvonalú, milyen érdekes lesz, az függ attól, hogy mennyi a 
munkatársunk. 

A lapunk van hivatva arra is, hogy a közlekedési nehézségek ellenére ösz-
szekötő kapocs legyen a bajtársak között, és hogy kifejlessze azt a speciális jó 
bajtársi viszonyt, amely a műszaki hadosztály tagjait kell hogy jellemezze." 

A lap 1946. február 10-i számában Gyémánt András őrmester részletesen be
számolt a hadosztály nevelői értekezletéről, amelyet január 28—29-én tartottak 
meg Budapesten. A kétnapos tanácskozáson részt vettek a hadosztály nevelői, 
akik közül számosan kerültek át később az újjászervezett honvéd határőrség
hez. A hadosztály nevelőcsoportjának vezetője tartott előadást a nevelők fel
adatairól. Lakatos István hadnagy, a Dolgozó Honvéd szerkesztője pedig a had
osztályújság feladatait, célkitűzéseit ismertette. Rámutatott arra, hogy az újság, 
a szerkesztőség „ . . . komoly összekötő szerv és bajtársi kapocs az ország külön
böző pontjain elhelyezett alakulataink között. A haladó népi demokratikus szel
lem hirdetője, mely tájékoztat és oktat, harcol a reakció ellen, beszámol alaku
lataink életéről, munkájáról és szórakoztat. Felhívja a figyelmet nemcsak az 
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újság olvasására, de arra is, hogy a bajtársak minél nagyobb számban írjanak 
is abba és küldjék el cikkeiket a szerkesztőségnek . . . " 

A nevelőosztály és a szerkesztőség" nagy figyelmet fordított a lap tömegkap
csolatainak erősítésére, az állandó cikkírók szervezésére. 

„Azt akarjuk, hogy a Dolgozó Honvéd — olvashatjuk a Szerkesztőség rova
tában (1946. június 15-i szám) — hadosztályunk és honvédségünk életének és 
problémáinak hű tükre legyen továbbra is. 

Minden kihelyezett és vidéki alakulatnál levő bajtárstól várjuk a mielőbb 
beküldött cikkeket. Ha cikk formában megírni nem tudja valaki mondanivaló
ját, úgy írja meg levélben. Levelének mondanivalóját megfelelő formában le
közöljük." 

A lap külső munkatársai általában a zászlóalj- és századnevelők voltak. Szin
te nem is volt olyan lapszám, amelyben egy-két írásuk meg ne jelent volna. 

A lap rendszeresen közölt bel- és külpolitikai tájékoztatókat. Útmutatásokat 
adott a nevelőknek a Nevelő óra című rovatában.7 A rovat hasznos segítséget 
adott a nevelőknek a hetenkénti előadások (nevelőórák) megtartásához, hiszen 
a soron levő legfontosabb elvi, politikai kérdésekkel foglalkozott. (Pl. Űj hon
védség, A Magyar Függetlenségi Front, A fasizmusról, Mi a hazaszeretet?, De
mokrácia, Politizál-e a nevelő?, Honvédség és demokrácia, A honvédség és az 
ifjúsági mozgalmak címmel jelentek meg írások a lapban). 

A nevelők is több esetben fejtették ki véleményüket a lapban munkájukról, 
tevékenységükről. „Nemcsak olvasás, tanulás a feladatunk — írta László 
Vilmos szakaszvezető, nevelő.8 — A mindennapi élet előbukkanó problémáit 
kell a közösség érdekeinek megfelelően végrehajtani. Feladatunk nemcsak is
mereteket szegezni, közölni, hanehi cselekedni és cselekvésre bírni mindenkit, 
mert a helyes meggyőződésen túl munkára van szükség, hogy célunkat, a dol
gozók boldog országát megteremthessük. 

Elmélet és gyakorlat szorosan ki kell egészítse egymást, köztük üresség, sza
kadás nem lehet . . . Vigyázzunk arra, hogy demokratikus jelszavaink ne üres 
cégérek legyenek.. . A mi jelszavunk: öntudatos fegyelem, tisztánlátás, munka, 
bajtársi szeretet. Töltsük meg ezeket a jelszavakat élettel. Csináljunk ebben a 
szellemben rendet először saját körleteinkben és harcoljunk minden és minden
ki ellen, ami vagy akik ezt akadályozzák." 

Beszámolt a lap rendszeresen a példamutató munkát végzőkről s keményen 
ostorozta a fegyelmezetlenkedőket. Különösen élesen reagált minden olyan 
eseményre, vagy jelenségre, amely a régi, horthysta hadseregben uralkodó szel
lemet és magatartásformákat idézte fel. A nyílt és igen kemény bírálat legtöbb 
esetben felfelé irányult s azokat a visszásságokat leplezte le, amelyek a dolgozó, 
a fegyveres rablóbandákkal bátran, hősiesen szembe szálló katonák alapvető 
érdekeit sértették, azokét „akik éhesen, korgó gyomorral, fázva, rongyosan, 
lyukas bakancsban állnak őrhelyeiken, a demokrácia vártáján, a hidaknál, a 
vasutaknál a vonatok fékbódéjaiban . . . " Mindezekért a felelősség kérdését is 
igen gyakran és sokoldalúan vetette fel, elemezte a lap, s köntörfalazás nélkül 
oda címezte az indulattól fűtött bírálatot „ahol a honvédek ruházatáról és el
látásáról kellene gondoskodni, ahol az illetmények egy órával sincsenek elma
radva és mindenre van pénz: szőnyegekre, függönyökre, fotelokra, csak a le
génység zsoldjára nincs. S amint a Szabad Népből olvastuk a napokban, a nyu
gatról visszatért tiszteknek márciusig visszamenőleg fizették ki illetményeiket. 

7 Dolgozó Honvéd, 1946. január 1., 15. o. 
8 Dolgozó Honvéd, 1946. január 20., 11. o. 
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Miért? A műszaki hadosztálynál pedig többszáz millió pengő zsoldhátralék 
van. Ahol mindenre van gépkocsi, de a műszaki hadosztály legénységi élelme 
biztosítására nincs. Ahol ma már majdnem mindenki új ruhában jár, s a női 
alkalmazottaknak pedig selyem harisnyát és kamgarnszövetet osztanak, ugyan
akkor, amikor a műszaki hadosztály sok dolgozó honvédéről már a saját ruhá
ja is lekopik . . ."9 

Dr. Felkai Dénes o. százados Mai katonaerkölcs címmel megjelent szenvedé
lyes hangú vezércikkében10 a közéletben tapasztalható korrupcióval foglalko
zott. „Sajnos — olvashatjuk a cikkben — a korrupció nemtelen versenyébe 
honvédségünk számos tisztelt tagja is benevezett s a hivatásos tisztek, tiszthe
lyettesek versenyeznek a nemhivatásosokkal a dicstelen babérokért. 

Soroljam fel az eseteket? Kezdve onnan, hogy egyes parancsnokok nem fi
zetik ki a legénység jogos járandóságait, s csak egy-két hónap múlva, hogy 
közben a pénzt megforgatva, busás haszonra tegyenek szert. . . hogy egyes urak, 
mint beszerzők hetekig távol vannak, felveszik a napidíjakat is és a végén egy 
félkocsi káposztával állítanak be (holott a legénység tudja, hogy többször meg
fordultak közben és nem üres kocsival) . . ., hogy kisebb-nagyobb hazai csoma
gok fejében szabadságolnak embereket (a bevonulási központok be sem hívják 
őket ilyen juttatásokért!). . ., hogy a korrupciót a reakcióval egyszer s minden
korra kiirthassuk a műszaki hadosztályból: ez a műszaki hadosztályparancsnok
ság feladata, de ehhez feltételenül szükséges a műszaki hadosztály valamennyi 
becsületes tagjának, de leginkább a legénységnek a legodaadóbb segítsége. 
Hogy hadosztályunk komoly, fegyelmezett munkát tudjon felmutatni, ahhoz el
engedhetetlen feltétel: harcolni a saját sorainkban meghúzódó korrupció, a sa
ját sorainkban meghúzódó reakció ellen!" 

Egy közvéleménykutatás során kérdőíveket töltettek ki honvédekkel, tiszt
helyettesekkel és tisztekkel. Az egyik kérdés ez volt: „mi maradt meg az új 
honvédségben a régiből, ami nem ide való?" A nevelőosztály feldolgozta a vá
laszokat, amelyek között a korrupció szerepelt „előkelő" helyen. „A korrupció 
— olvashatjuk a lapban, amely ismertette a válaszokból levont következteté
seket11 —, ez az a jelenség, amivel a legtöbb helyen találkozni lehet. A múlt 
honvédségének ezt a rákfenéjét még nem sikerült kiirtani az új honvédség
ből. Ezért és főleg ezért ilyen mostoha a honvédség anyagi ellátása. Ezért kell 
rongyos bakancsban dolgozni a hidaknál, vagy mezítláb járni a határt a határ
őrség honvédéinek..." 

A lap leleplezte több cikkében is12 a „nyugatos tisztek" manővereit, akik 
„hanyag nemtörődömséggel csak saját dolgaikkal foglalkoznak s nem az alá
rendeltjeik érdekeit tartják elsősorban szemük e lő t t . . . " 

Amikor megjelent a honvédelmi miniszter 4237/1946. sz. rendelete, amely el
rendelte a honvédség kötelékéből a „nyugatosok" elbocsátását, akkor a lap — 
üdvözölve az intézkedést — újabb rendelet kiadását sürgette. „Szilárd meggyő
ződésünk, ha valaki nem települt nyugatra, az még nem jelenti, hogy nem a 
»nyugatos« szellem képviselője-e. .. Meggyőződésünk, hogy rengeteg olyan tel
jesít még ma is szolgálatot, aki csak azért nem került nyugatra, mert távol volt 
a nyugati határtól, mert gyorsabban zárult be a gyűrű körülötte, semhogy nyu
gatra távozhatott volna (sokan ezek közül azóta hamisan elferdített tények kö-

9 Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 10., 2. o. 
10 Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 20., 3. o. 
11 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 13., 3. o. 
12 Lakatos István: Ki a felelős? Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 10., 1—3. o. 
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vetkeztében rangelőnyzésben és előléptetésben részesültek). De ami a legfőbb, 
ezek az egyének azóta sem rejtik véka alá demokráciaellenes meggyőződésü
ket, hanem nyugodtan fertőzik tovább az új honvédség soraiban kifejlődő egy
séges demokratikus légkört. Egyesek talán boldog önelégültséggel dörgölik a 
kezüket, azt hívén, hogy miután a nyugatosok eltávoztak a honvédség kötelé
kéből, az ő helyzetük szilárdabb, mint valaha . . . Nem maradhat el a rendelet 
kiegészítése: eltávolítani mindazokat a nem nyugatosokat, akik a demokrácia 
szempontjából nem megbízhatók . . . Meggyőződésünk, hogy a honvédség ber
keiben is megkezdődő szerencsés tisztulási folyamatot senki és semmi nem 
fogja tudni megakadályozni."13 

„. . . A színesen szerkesztett, néhány nyomtatott oldalra terjedő kis lapot — 
írta Lóránt Imre — harcos hangjáért, bátor kiállásáért, s mert állásfoglalásait 
a magukénak érezték, a katonák hamar megszerették. 

Nem így azok, akiknek gyanús üzelmeiről, visszahúzó magatartásáról a Dol
gozó Honvéd lerántotta a leplet . . . 

A visszahúzó erők nem tartózkodtak az adminisztratív eszközök használatá
tól sem. 1946. február 20-tól június 15-ig az újság nem jelenhetett meg, mert a 
minisztérium az erre a célra szolgáló hitelek folyósítását, a sajtószabadság na
gyobb dicsőségére, megtiltotta. A Dolgozó Honvéd akkor 50 billió pengő előállí
tási költségét a szerkesztőség az igen nehéz körülmények között dolgozó hon
védek önként felajánlott és állásfoglalásának is tiszteletre méltó előfizetési dí
jából fedezte.' 

E tény bizonyítja, hogy a honvédek az újságot, s ami ennél sokkal jelentő
sebb, az általa képviselt eszméket és gondolatokat magukénak tekintették . . ." 

Mi is történt valójában? A lapban Gyémánt András őrmester cikket írt a be
vonulási központok korrupt tevékenységéről.1'1 A cikk nyomán óriási botrány 
kerekedett. Érdemes teljes egészében elolvasni. 

„A napisajtó hasábjain — írja Gyémánt András — az új honvédség behí
vásaival kapcsolatos visszélésekről és egyes antidemokratikus szellemű bevo
nulási központok korrupt ténykedéseiről már jó néhány cikket olvashattunk. 
Most, midőn a behívások a műszaki hadosztály alakulatainak feltöltéséhez és 
az idősebb korosztálybeli családos honvéd-bajtársak leváltására intenzívebben 
megindultak, a behívott bajtársak megdöbbentő és felháborító adatait halljuk 
nap mint nap. 

Keserű kifakadásokat hallunk és a kifakadások okát írásbeli adatokkal tá
masztják alá a bajtársak. íme, itt egy levél a sok közül. 

>>A kiskundorozsmai bevonulási központ 86 embert hívott be, de csak 24-en 
vonultunk be és mindnyájan olyanok, akik nem tudtuk megkenni a kereket, 
azért, mert mindnyájan szegény embereknek a családjai vagyunk. Nem tud
tunk szalonnát, fát, bort, pálinkát és lisztet vinni. Ezt mind nem azért írom, 
hogy hazámnak ellensége volnék, mert én szívesen dolgozok a hazámért és 
népemért akár öt évig is, csak az esik nagyon rosszul, hogy azok az emberek 
csak nevetnek rajtunk, hogy mi nem vagyunk olyan ügyesek, mint ők. Pedig 
az nem ügyesség volt, hanem tehetség. Aki a behívókat kiállította és ezeket 
mind elintézte, Vecsernyés főhadnagy.« 

Eddig szól a levél és utána egy névsor azokról, akik nem vonultak be. Nem 

13 Dr. Felkai Dénes: A honvédség a demokrácia vagy a reakció ökle? Dolgozó Honvéd, 1946. 
február 20., 1—2. o. 

14 Gyémánt András: Bevonulási központ vagy élelmezési akció? Dolgozó Honvéd, 1946. február 
20., 3. o. 
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egészen véletlen és meglepő, hogy közöttük 100, 60, és 80 holdas gazdaifjak 
és munkakerülő , de feketézésből dúsan élő egyének is szerepelnek. 

Nem elszigetelt jelenséget emel tünk ki az előbbiekben mer t sajnos, itt van
nak előttünk, több hasonló működésű bevonulási központról szóló adatok is. 

A mezőberényi bevonulási központ kegyencei és kivételezettjei, számszerint 
29 fő, jól szituált feketézők és munkakerülők, akik úgy látszik, rövid, de ha
tásos úton rót ták le katonai kötelezettségüket, név szerint és lakcím szerint is
meretesek. 

Az eleki 565-ös bevonulási központ Vállai törzsőrmestere sem t a r tha tná az 
igazság serpenyőjét, mer t medgyesházi és medgyesbodzási pártfogoltjai ugyan
csak egy oldalra húznák. 

Tizenhét 1924-es születésű és a jogos kivételezés alá nem eső bevonuláskö
telest enged — nem kétséges okokból — otthon pihenni. 

Csak szám szerint utána, de el járásukban hasonló módon sorakoznak fel a 
kiskunhalasi és a szarvasi bevonulási központok adatai . 

Az illetékes katonai parancsnokságok és szervek figyelmét más módon kí
vánjuk felhívni és reméljük, a megtorlás nem késik majd. 

Egy dolgot azonban le kell szögezni és ezt az illető u rak saját é rdekükben 
vegyék figyelembe. Nemcsak azoknak nincs helye a honvédségen belül, akik 
nyugat ra távoztak, de el kell tűnniük azoknak is, akik bár i t thon maradtak , de 
gondolkodásukban és tet teikben népi demokráciánk rákfenéi t : a korrupciót , a 
becsületes szegény dolgozók elnyomását képviselik, saját anyagi hasznukra és a 
reakció erősítésére." 

A Dolgozó Honvéd 1946. június 15-i számában Válaszunk címmel Lakatos Ist
ván hadnagy, a lap szerkesztője, többek között a következőket í r ta : „A Dolgozó 
Honvéd február 20-i számában cikk jelent meg «-Bevonulási központ vagy élel
mezési akció?« címen. A cikk nevekkel és adatokkal muta to t t rá a bevonuló ba j 
társak által nap mint nap szóvátett, a bevonulási központok korrupt , megvesz
tegethető és igazságtalan üzelmeire. A példáknak felhozott bevonulási közpon
tok az 5. kerülethez tartoztak. A kerület ennek alapján elrendelte a dolgok 
»-tisztázását«. Repülőbizottságok alakultak, és az összes érintet t bevonulási köz
pontokhoz kiszállva, ott jegyzőkönyvet vet tek fel, természetesen azokkal, akik
ről a cikk íródott. A jegyzőkönyvet át i rat ta l felterjesztették a Honvédelmi 
Miniszter Űrhöz s kérték, hogy a Dolgozó Honvédet, mint reakciósat, először 
felelősségre kell vonni, azután pedig be kell tiltani, mert egy ilyen reakciós 
újság a »-honvédségen belül-« teljesen felesleges . . . 

ö r l e y vörgy. úr, a kerület parancsnoka még tovább megy megállapításaiban, 
amit a HM úrhoz terjesztett fel. Megállapítja, hogy a Dolgozó Honvéd, mint 
katonaújság, az említett cikk alapján csak ar ra jó, hogy alaptalan rágalommal 
elégedetlenséget keltsen. Mint ilyen »reakciós és teljesen felesleges« újságot 
azonnal be kell t i l t a n i . . ." 

A nevelőosztály és a lap szerkesztője minden kétséget kizáróan összefüggést 
látott a Gyémánt András cikke által kiváltott „Örley-affér" és a lap megjelen
tetése anyagi fedezetének megtagadása között. Ezt világosan tud tá ra is adta 
minden olvasónak azzal, hogy az előbbiekben idézett cikk alá tördelve közölték 
a Miért nem jelent meg a Dolgozó Honvéd február 20-ika óta? című cikket, 
amelyet az alábbiakban olvashatunk: 

„Nagyon sokszor elhangzott ez a kérdés a műszaki hadosztály még több hon
védje, tiszthelyettese és tisztje szájából. Miért nincs »-Dolgozó Honvéd«? Miért 
nem jelenik meg az újság? Miért nincs meg az összekötő kapocs, mely az összes 
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alakulatokat egybetartotta, mely mindenfelé eljutott, ahol a műszaki hadosztály 
katonái dolgoznak az ország újjáépítésén. 

Ezekre a kérdésekre csak egy feleletet tudtunk eddig adni, mégpedig azt, 
hogy a HM a lapra a további hitelkeretek kifizetését megtiltotta és így a költ
ség nem lévén fedezve, a lapot, mely "tetemes összegbe kerül, előállítani nem 
tudtuk. 

Most azonban, amikor a tájékoztatási minisztérium a lap utcai terjesztési jo
gát is engedélyezte, mód van rá, hogy megfelelő számú előfizetési toborzás ré
vén a költségeknek nagy része megtérüljön. így a lap további megjelenése 
biztosítottnak látszik . . . 

Ez a lap a műszaki hadosztály lapja, tehát a közé. Mindenki tekintheti sa
játjának és annak is kell tekinteni. Azért, ha á lap újból megszűnik, pénzhiány 
miatt, most már egyetemlegesen mindnyájan felelősek leszünk. Ennek viszont 
nem szabad bekövetkeznie és ez nem is fog bekövetkezni." 

Valóban a visszaéléseket leleplező cikk közlése miatt vonta meg a HM a 
támogatást a Dolgozó Honvédtől? Volt-e a kettő között közvetlen összefüggés, 
vagy csak véletlen egybeesésről volt szó? Szerencsére nem kallódtak el a ko
rabeli iratok, s így ezek az ügyiratok hiteles, igazmondó és pártatlan tanúkká 
lépnek elő. 

Rendkívül tanulságos áttanulmányozni a „Bevonulási központoknál történt 
szabálytalanságok kivizsgálása tárgyában" címet viselő ügyiratot,15 amely több 
okmányt is tartalmaz. Először is a szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság 
1946. május 4-én kelt jelentése bevezetőjében leszögezi: „Az 1. honv. mü. ho. 
által kiadott »Dolgozó honvéd« című tájékoztató újság f. évi II. 20-án meg
jelent számában közzétett »Bevonulási központ, vagy élelmezési akció?« című 
c ikke . . . a ker. pság. alárendeltségében levő bevonulási központok egynéme-
lyikének a HM Ű r . . . rendeletei alapján végrehajtott behívási tevékenysége 
ellen súlyosan terhelő adatokat közölt. . ." 

Az ügyet honvéd és polgári személyekből megalakított bizottsággal vizsgál
tatta ki a kerület parancsnoka. Ez a bizottság a Nemzeti Bizottságoktól a koalí
ciós pártokig mindenkire hivatkozva megállapította: szabálytalanság sehol sem 
történt, senki nem tiltakozott semmi ellen sem ! 

örley vezérőrnagy jelentésében16 (amelyhez 11 db. mellékletet is csatolt) le
szögezte a következőket : 

„ . . . megállapítható, hogy az említett cikkben közöltek teljes mértékben 
valótlanságok. 

Miután az említett cikk — bár az egy honvéd alakulat tájékoztató újságjá
ban jelent meg — csak zavarkeltésre ad alkalmat és teljesen indokolatlanul a 
demokratikus honvédség tekintélyét ássa alá, kérem a cikk írójával szemben 
(Gyémánt őrmester) megfelelő módon eljárni. Kérem továbbá az 1. honv. mü. 
ho. pság.-on keresztül az említett bev. közp. pság-oknak s ezáltal az 5. ker. pság.-
nak is a rehabilitást megadni. 

Kérem végül odahatni, hogy éppen a honvéd tájékoztató újságokban ilyen 
felelőtlen cikkek ne is jelenhessenek meg, s ezeket, az újságokat mint teljesen 
feleslegeseket és a honvédség tekintélyét aláásókat, tehát reakciósakat kérem 
beszüntetni." 

1946. május 25-én a honvédelmi miniszternek Lakatos István hadnagy, had-

15 HL HM 1946/Eln. Ü. 33 653. 
16 HL HM 1946/Eln. ka t . 14 831. (A je lentés a HM 1946/Eln. ü . 33 653 számú ügyi ra thoz van c s a 

to lva ) . 
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osztály nevelő tiszt „A bevonulási központok visszaéléseiről írott cikkel kap
csolatban" a következőket jelentette: 

„A nevelő osztálytól kapott szóbeli parancsra mellékelten felterjesztem a volt 
6. véhid. zlj. nevelő tisztjének jelentése másolatát, mely egyike volt azoknak 
az alapoknak amire a »Dolgozó Honvéd« február 20-i számában megjelent »Be
vonulási központ vagy élelmezési akció?-« című cikk íródott. 

A jelentést tevő bajtársak ma is hajlandók megismételni jelentéseiket és 
célszerűbb lett volna a kivizsgálási jegyzőkönyvet a behívott bajtársakkal fel
venni, s nem azokkal, akik a cikk szerint éppen vádolva vannak. Ezek vallomá
sa nem kétséges, hiszen maguk ellen nem fognak vallani, s elismerni sem fog
ják, hogy megvesztegették őket — vagy éppen ők voltak a megvesztegetők. 

Az újságok általában értesülések és nem akták alapján írják cikkeiket. Egész 
véletlen, hogy a kérdéses cikk alapja egész sor jelentés és írás, tehát akta. 

A műszaki hadosztály újságja a »Dolgozó Honvéd« úgy katonai mint polgári 
körökben harcos és a haladást képviselő újságként van elismerve. Ennek ered
ményeként a Magyar Tájékoztatásügyi Minisztérium a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottsággal egyetértésben 1125/1946. T. M. rendeletével a »Dolgozó Honvéd« 
utcai terjesztési jogát is engedélyezte. 

Ennek dacára a lap, éppen a kérdéses cikk megjelenése óta nem jelenhetett 
meg, mert a Honvédelmi Minisztérium illetékes ügyosztálya, a honvédelmi Mi
niszter Űr 1718/Eln. kult. 1946. valamint a 4.275/Eln. kult. számú rendelete mel
lőzésével a további hitelkeretet az újságra beszüntette. A beszüntetés oka eddig 
ismeretlen volt, viszont az összefüggéseket a cikk kivizsgálása és a lap beszün
tetése között most már önkéntelenül is keresnünk kell. 

Mellékelten felterjesztem Gyémánt András őrmester a cikk írójának jelenté
sét, valamint a kérdéses újság kefelenyomatát, mely a Tájékoztatásügyi Minisz
térium cenzúráján átment és a megjelenésre engedélyezve lett." 

Gyémánt András őrmester jelentésében pedig ez áll: 
,,A »Dolgozó Honvéd« 1946. február 20-i számában tollamból megjelent »Be

vonulási központ vagy élelmezési akció?« c. cikk megírásának okáról, alapjáról 
és körülményeiről az alábbiakat jelentem. 

Először is elnézést kérek, hogy a tárgy szolgálati hanghoz nem szorosan köt
hető jellege miatt a szolgálat formai kötöttségétől eltérek. Véleményem szerint a 
demokratikus szabad sajtó egy cikkéről van szó elsősorban és tekintettel arra, 
hogy a honvédség egyik alakulatának újságjában jelent meg, minősíthető szol
gálati természetűnek. 

"Újságunk alakulatunknak és az egész honvédségnek aktuális kérdéseivel fog
lalkozik és mint nevelői segédeszköz a demokrácia szellemének tudatosítását te
kinti elsőrendű feladatának. Újságunkat a honvédségen belül terjesztjük illetve 
szorosabban alakulatunkon belül. 

A panaszoknak, amelyek beérkeznek, helyet kell adnunk minden indokolt 
esetben. Ezt megkívánja tőlünk lapunk olvasótábora és lehetőséget ad rá a sajtó 
szabadsága. 

A birtokunkban levő kéziratos és a panasztevők által aláírt jelentések és 
levelek, valamint a tapasztalt anomáliák késztettek arra, hogy cikkemet meg
írjam. 

Ezt cikkem bevezetőjében részben ki is fejtettem. Egyébként az ügyet 
a HM illetékes osztályának hivatalból jelentettük. 

A cikk megjelenése után vártuk, hogy az illetékes parancsnokságok kikérik 
tőlünk a cikk alapjául szolgáló adatokat, hogy ezeken elindulva indítsák meg a 
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vizsgálatot. Ezzel szemben véleményem és tudomásom szerint más irányban 
folyt le a vizsgálat. Nem kívánom hangsúlyozni, hogy sem az említett bevonulá
si központok beosztottjai, sem a mentesítést kapott egyének nem tesznek ellen
vallomást. A községi bizottságok ezerrétű munkájuk és elfoglaltságuk miatt ér
demlegesen nem is foglalkozhatnak ezzel a kérdéssel. Ezenkívül a bizottságok 
repülőbizottságok voltak, amelyek csak papírok alapján vizsgáltak. 

A panaszokat és a sérelmeket a legspontánabban itt nyilvánították ki bajtár
saink. 

Amikor ezeknek cikkemben helyet adtam, nem egyoldalú támadás gondolata, 
hanem a hibák kiküszöbölésére irányuló szociális szempontú törekvés vezetett. 

Legjobb tudomásom szerint, a legőszintébb jóakarattal írtam a cikket. A reám 
eső felelősséget ma is vállalom. 

Egyetlen kérésem az, hogy a döntés előtt a panasztevő bajtársakat is hallgas
sák meg az illetékes szervek. 

Eddigi minden szavammal és cselekedetemmel a magyar népi demokratikus 
honvédség érdekeit szolgáltam és akarom szolgálni továbbra is." 

Az ügy ezzel nem zárult le. Ezt bizonyítja a Gyémánt András „gyanúsított" 
kihallgatásáról 1946. július 22-én felvett jegyzőkönyv,17 melynek tanúsága sze
rint a „gyanúsított" inkább vádol, mint védekezik: 

„A Dolgozó Honvéd című lappéldányba állandóan írok cikkeket. A most emlí
tett újság 1946. évi február hó 20. napján megjelenő számában »Bevonulási köz
pont, vagy élelmezési akció?-« feliratú cikket én írtam. 

A cikkben írottakat ezúttal is fenntartom azon okból, mert az abban foglal
tak teljes egészében megfelelnek a valóságnak. 

Cikkem megírásához az anyagot D. Menyhárt András szakaszvezető nevelő 
és »D« tiszt szolgáltatta írásban, melyre vonatkozó jelentést másolatban mellék
letével együtt az iratokhoz csatoltattam . . ,18 

Felelősség cikkem megírása tekintetében úgy érzem nem terhel az okból, mert 
cikkemet a legnagyobb gondosság és körültekintés után írtam meg. Kihallgatá
som során eredetben bemutatom Menyhárt András jelentését, valamint a szolgá
lati úton beérkezett és egyénektől jövő és panaszokat magukban foglaló írásos 
jelentéseket... 

A Dolgozó Honvéd című lap a múlttal ellentétben kizárólag bajtársi lap és a 
cikket egyrészt bajtársak kifejezett kívánságára írtam meg, másrészt azon ok
ból, hogy feletteseim a lapot olvasva, cikkemre felfigyelve, az anomáliák meg
szüntetése céljából kérjék be a műszaki hadosztály »D« csoportjánál elfekvő és 
erre vonatkozó eredeti jelentést az eredeti mellékleteivel együtt. Abban az eset
ben, ha a most említett eredeti jelentés és eredeti mellékletei alapján a hely
színére kiszállt repülő bizottság a panasztevőket hallgatta volna ki, más ered
ményre jutva megállapíthatta volna, hogy a Tájékoztatásügyi minisztérium által 
engedélyezett és megjelent cikkemben a valóságnak megfelelő tájékoztatást 
szolgáltattam egyrészt feletteseim részére, másrészt eleget tettem a bajtársak 
ezirányú kérésének. 

Vallomásom tekintetében kérem tanúként hallgattassák ki dr. Felkai Dénes o. 
százados (a határőr főparancsnokság) nevelőtisztet. (Veres Pálné u. 1., a Dolgozó 
Honvéd akkori felelős kiadója.) 

A »D-« tiszt részéről tett felterjesztésben név szerint fel vannak sorolva azok, 
akik dacára annak, hogy be kellett volna vonulniok, mentesítést nyertek. 

17 A HM 1946/Eln. ü. 33 653 sz. ügyirat melléklete a szám nélküli kihallgatási jegyzőkönj-v. 
18 Az iratok között ez az anyag nem szerepel, illetve nem található. 
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Egyebet vallani nem kívánok, vallomásom helyesen van felvéve, melyet felol
vasás után sajátkezűleg aláírtam." 

Az ügyben végül is bírósági tárgyalás nem zajlott le, ítélethozatalra nem ke
rült sor. A HM vezető ügyésze ugyanis az alábbiak szerint foglalt állást az ügy
ben: 

„A szegedi ker. parancsnok 4831/kat.—1946. sz. jelentését, valamint az 1. honv. 
műszaki hadosztály pság. nevelő osztálya által 1946. évi május hó 25-én szám 
nélkül tett jelentést s annak mellékleteit 1946. évi július hó 2. napján az 1. honv. 
műszaki hadosztály parancsnoksága bíróságának leadtam a szabálytalanságok 
kivizsgálása végett. 

A kivizsgálás során keletkezett iratokat a megkeresett bíróság jogutóda fel
terjesztette. 

Az ezekben az iratokban foglalt adatokból is az a következtetés vonható le, 
hogy annak idején az lett volna a helyes eljárás, ha a ker. parancsnok nemcsak 
a nehezményezett cikkben váddal illetett közületeket, parancsnokságokat és tes
tületeket hallgatta volna meg, hanem azokat az egyéneket is, akik a közlemény
ben nehezményezett cselekményeket a maguk részéről sérelmezték . . . 

Tekintettel egyrészt arra, hogy a közlemény szerzője cikkét kétségtelenül a 
hozzá beérkezett — bár nem ellenőrzött — adatok alapján írta meg, tehát felté
telezhető róla, hogy nem alaptalan rágalmazási célzat vezette, — 

tekintettel másrészről arra is, hogy a bevonulási központok immár nem létez
nek, tehát az esetleges elégtételt létező közületnek már nem is lehetne megad
ni, — 

tekintettel végül arra is, hogy az annak idején elkövetett hiba folytán most a 
kivizsgálás igen kétséges eredménnyel, de csak igen nagy költséggel volna ke
resztülvihető, — 

v é l e m é n y e m szerint az ügyet akként kellene lezárni, hogy 
1. G y é m á n t András tart. őrm. kapjon figyelmeztető kioktatást arra, mi

szerint súlyos gyanúsítást tartalmazó közlemény közzétételéhez nem szolgálhat 
elegendő alapot egyesek — akár jegyzőkönyvi — bemondása, hanem a kapott 
adatok h e l y t á l l ó s á g á r ó l is a közzététel e l ő t t meg kell győződnie, 

2. a s z e g e d i 5. ker. p a r a n c s n o k s á g o t pedig értesíteni kellene, hogy 
az alapos kivizsgálásnak a n n a k i d e j é n i elmulasztása és a bevonulási köz
pontok megszűnte folytán az újabb kivizsgálás egyrészt aránytalan költségek
kel járna, másrészt attól ma már megnyugtató eredmény nem is várható." 

Lényegében az ügy fegyelmi része hivatalosan lezárult ugyan, de hullámai 
még sokáig gyűrűztek. Akiknek nem tetszett a lap bátor, nyílt állásfoglalása, 
azok megtalálták a módját, hogy bírósági ítélet nélkül is, de megkíséreljék el
hallgattatni. 

1946. január 6-án a műszaki hadosztály nevelőtörzse a hetilap hitelkeretének 
felemelését, valamint 2000 példányban történő megjelentetésének engedélyezé
sét kérte. A HM politikai államtitkára, a gazdasági osztály, valamint a költség
vetési osztály egyhangúan hozzájárult a kérelem teljesítéséhez, mert az „min
den tekintetben indokolt". Az ügyiratot19 már január 18-án irattárba is tették, 
s a hadosztály számára a korábbi hitelkeret ötszörösét (!) biztosították. Tehát 
január közepén a Dolgozó Honvéd megjelentetésére minden huzavona nélkül 
tudtak a HM illetékesei pénzt biztosítani! 

Egy hónappal később jelent meg az említett cikk a lapban, s érkezett meg a 

19 HL HM 1946/Eln. kul t . 1718. 
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Légrády Testvérek RT számlája, amelynek kifizetését ekkor már megtiltották a 
HM illetékesei. Hosszas huzavona után — március 8-án — engedélyezték a 
számla kifizetését, mivel ,,a nyomda késedelmezés esetén az áremelkedésnek 
megfelelően adópengőben számítja át a számla végösszegét", amely ezáltal 
még magasabb lett volna. Az ügyirat20 őrzi az egyes osztályok véleményét. A 
HM költségvetési osztálya: „Kérem az anyagi főcsopf. úr jóváhagyását kikérni, 
mivel HM engedély nélkül merült fel a kiadás. Ily gazdálkodás mellett élelemre 
sem fog jutni fedezet." A HM gazdasági előadó véleménye: ,,. . . a honvédség 
jelenlegi pénzügyi helyzetére való tekintettel ily célra további hitel engedélye
zését nem tartom lehetőnek, mindaddig, míg a pénzhelyzetünkben gyökeres ja
vulás nem áll be." Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a hadosztály 
nevelőcsoportja az alábbi írásbeli utasítást kapta: „A nevelőcsoport az általa 
szerkesztett Dolgozó Honvéd c. újság újabb számának megjelentését a megfe
lelő hitelkeret biztosításáig tartsa függőben". 

Mindezek ismeretében egyértelműen állítható és bizonyítható a korrupciót 
leleplező cikk megjelenése és a hitelfolyósítás megtagadása közötti összefüggés. 

A február 20-tól június 15-ig terjedő időszakban a nevelőosztály nem tétlen
kedett. Mivel meg volt fosztva sajtóorgánumától — amelyen keresztül szólni 
tudott a műszaki hadosztály állományához — a katonákkal való csoportos be
szélgetéseket szervezték meg s anyagot gyűjtöttek a saját anyagi erőből meg-
jelentetendő számokhoz. Ugyanakkor véleménycserét folytattak a többi csapat
újságok szerkesztőivel és más csapattestek nevelőivel. Kezdeményezésükre ke
rült megrendezésre 1946. május 7-én a budapesti csapattestek nevelőinek érte
kezlete is, amelyről a Szabad Nép is beszámolt.21 

A Dolgozó Honvéd június 15-én a közadakozás segítségével ismét megjelen
hetett. Az olvasók azonban nemcsak pénzadományokkal segítettek, hanem er
kölcsi támogatásukról is biztosították a szerkesztőséget. Tavaszi Károly honvéd, 
a 2. véhid. zlj. 3. századának nevében például a következőket írta:22 

„. . . örömmel tapasztaltam, hogy újságunk, a »Dolgozó Honvéd« ismét megje
lenhetett és a dolgozó honvédek kezébe juthatott. 

Mi dolgozó honvédek, a munka harcosai vagyunk. Egyik kezünkben fegyver
rel állunk őrt a magyar nép békessége fölött és féltő gonddal őrizzük demokrá
ciánkat, a dolgozók demokráciáját. A másik kezünkben kalapáccsal indulunk so
rozatos rohamra az ország újjáépítése érdekében. 

Hisszük és tudjuk azt, hogy ezt a nehéz harcot meg fogjuk nyerni és minden 
nehézséget és akadályt leküzdve, a dolgozók országává építjük. Mi vállaltuk az 
ország újjáépítését és fel is fogjuk építeni. Éhezve, rongyosan építjük a hidakat, 
vasutat. Lyukas cipőben állunk őrt raktáraink előtt. Kínosan, de öntudatosan 
tűrjük a hidak pillérein a perzselő napot és a zuhogó esőt. 

Dolgozunk és mindezt eltűrjük, de nem tűrhetjük azt, hogy ugyanakkor egyes 
katonai szervekben még mindig azok a tiszt urak vannak, akik a magyar hon
védet és a magyar népet a második világháború vérzivatarába kergették. Mi 
tudjuk azt, hogy ezek a hitlerista Németország bérencei minden erejükkel arra 
törekednek, hogy megbontsák a rendet és ezt a sokat szenvedett népet a sírba 
lökjék. 

Nem tűrhetjük azt, hogy a Honvédelmi Minisztériumban a német sasrend vi
selői rendelkezzenek. Azt sem tűrhetjük, hogy a dolgozó honvédek lapját egyes 

20 HL HM 1946/Eln. nev. kik. 7875. 
21 Szabad Nép, 1946. május 26., 7. o. 
22 Dolgozó Honvéd, 1946. július 15., 7. o. 
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tiszt urak, akiknek a lap szelleme és irányvonala nem tetszik, reakciósnak ne
vezzék. 

Ezeknek a tiszt uraknak a »Dolgozó Honvéd«-en keresztül azt üzenjük, hogy 
a kérges kezű dolgozó honvédek nemcsak a vasszegre tudnak lecsapni, hanem 
mindazokra, akik mesterkedéseikkel az ország újjáépítését és a dolgozó magyar 
honvédek áldozatos munkáját meggátolni igyekeznek." 

A „kérges kezű honvédek" indulatoktól fűtött üzenetét a címzettek megkap
ták, hiszen azt a lap július 15-én megjelent számában leközölte. A levél súlyos 
megállapításokat tartalmazott — de semmilyen vizsgálat nem indult sem az író, 
sem a szerkesztő ellen, s a lapot sem tiltották be. Valószínű nem merték betilta
ni. Csak azt tehették, hogy megtagadták a hitelkeret biztosítását. Ezt bizonyít
ja az „1946. évi július havi nevelésügyi helyzetjelentés"23 is, amelyben a követ
kezőket olvashatjuk: „A Dolgozó Honvéd július hó folyamán 1-én és 14-én2'1 

jelent meg. Tekintve, hogy a lapot a mii. vez. törzs saját anyagi erejéből állítja 
elő, így nagyrészben a bajtársak előfizetéseiből, vagy a peldányszámonkénti 
megvásárlások összegéből kell a költségeket fedezni. . ." 

Az újság szerkesztői sem hitüket, sem bátorságukat nem veszítették el s a 
katonatömegeket érintő legfontosabb kérdésekben továbbra is egyértelműen és 
világosan állást foglaltak. Többek között állandó téma volt a nevelők tevékeny
sége, a nevelőintézmény helye, szerepe, létjogosultsága és szükségessége. 

Gyémánt András Politizál-e a nevelő? című cikkében25 például többek között 
ezeket írta: „. . . Olyan társadalmi, gazdasági és történelmi tényeken alapuló po
litikai oktatást kell a nevelőnek adnia, amely kizárja azt a lehetőséget, hogy né
pi tömegeinket szívbizsergető és tetszetős szavakkal egy hazug, értelemnélküli 
rendszer számára mégegyszer megnyerhesse a reakció . . . Tisztáznunk kell azt 
a vádat, amelyet a nevelőkkel szemben egyesek emelnek, nevezetesen, hogy a 
nevelők pártpolitikát folytatnak. Ez alatt természetesen a munkáspártok politi
káját értik. 

Erre röviden a következőkben lehet válaszolni : 
A koalíció pártjainak elfogadott célkitűzéseit lehet és kell elfogadnia minden 

egyes nevelőnek és rajta keresztül minden egyes embernek. 
A célkitűzéseket különböző pártok különböző módszerekkel akarják elérni. 

Vannak olyanok, melyek nyílegyenes és erőteljes előrehaladással törekednek a 
cél felé, vannak olyanok, amelyek különböző kitérőkkel, kerülőkkel és végül 
olyan is van, amely a többiek megkerülésével, tehát nem azonos céllal törek
szik. Ha ez utóbbit kikapcsoljuk, akkor láthatjuk, hogy minden demokratikus 
párt törekvése, végeredményben egy nagy célnak, az igazi népi demokrácia 
megvalósításának van alárendelve. A pártpolitika kérdését tehát csak a mód
szer, az út kérdésében lehet felvetni. 

Tekintve, hogy a kibontakozás, a felemelkedés mielőbb megvalósítandó az 
egész nép, az egész ország szempontjából, mi nevelők is csak olyan politikát kell 
folytassunk, mely előre törő és aktív . . . 

Nem egy évtized, de lehet, hogy egy év eldönti majd vitánkat!" 
Molnár Pál vezérőrnagy, a műszaki csapatok parancsnoka is egyértelműen 

foglalt állást a nevelők feladatait, tevékenységét illetően.26 „Minden rendű és 
rangú nevelő — mondotta az egyik állománygyűlésen — álljon hivatása magas
latán, ne panaszfel vevésben merüljön ki tevékenységük, hanem legyenek ott 

23 HL HM 1946/Eln. 23 374. 
24 A helyes d á t u m : 15-e. 
25 Dolgozó Honvéd, 1946. jún ius 15., 3. o. 
26 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 1., 1—2. o. 
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mindenütt és mindig, ahol a lélek fáradt vagy csüggedt, ahol a tudatlanság vagy 
rosszakarat akar győzedelmeskedni a logika vagy a kötelesség törvénye felett; 
felvilágosító, oktató és lelkesítő munkájukkal segítsenek az ernyedő izmokat, és 
a gyenge lelkeket erősíteni, ha erre a munka és a béke érdekében szükség lesz. 

Egyszóval: neveljenek. Neveljenek, mint a szülők, szeretettel, sok-sok türe
lemmel, de ha kell, szigorral is . . ." 

Lakatos István hadnagy, a lap szerkesztője, a nevelői rendelet kiadása körüli 
huzavonáról írt szenvedélyes hangú cikket. 

„A honvédség demokratikus átnevelése — olvashatjuk a lapban27 — szép 
ütemben folyik. Ez a megállapítás nemcsak befelé tölthet el bennünket meg
nyugvással, hanem kifelé, a külföld felé is jelentőséggel bír. Befelé megnyugvás
sal tölthet el mindenkit, ha tudja, hogy lesz egy fegyelmezett, öntudatra ébresz
tett és nevelt honvédség, mely a Köztársaság függetlenségének védelmezője. 
Kifelé pedig bizalmat válthat ki, mint demokratikus néphadsereg, mely nem 
fogja a baráti szerződéseket megszegni és szomszédait orvul hátbatámadni. 

Az új honvédség új arcát a nevelők alakítják ki. A nevelők végzik a demok
ratikus átnevelést és tartják a lelket, a súlyos anyagi nehézségekkel küzdő hon
védségben. Az, hogy a honvédség a rongyokban lógó ruha és az éhesen korgó 
gyomor dacára sem züllött széjjel, az elsősorban a nevelők munkájának köszön
hető. És mégis . . . 

Bár a Honvédelmi Miniszter Űr már közel két hónappal ezelőtt megígérte, 
hogy a — már akkor az aktatáskájában levő — tervezetet átolvassa és kiadja, 
a Nevelői Intézményre vonatkozó rendelet, s a szervi határozványok azonban 
— nem tudni, milyen okok miatt — mind a mai napig nem lettek kiadva. 

Tudjuk, hogy a Honvédség Felügyelőjéből, a Honvédelmi Államtitkárból, va
lamint a H. M. osztályainak vezetőiből alakult bizottság kidolgozott és elfoga
dott egy tervezetet a Nevelői Intézményre vonatkozóan. 

Miért nem lehet ezt kiadni? Miért és mire kell azzal még mindig várni? 
Vagy talán a jelenlegi nevelők sem elég demokratikusak ahhoz, hogy felada

tuk ellátását a már közel másfél év óta késő rendelettel is alá lehessen támasz
tani . . . 

Nekünk nem szabad elkeserednünk. Itt nincs és nem is lehet két kérdés. Itt 
csak egy lehetséges és biztos: az, hogy reánk szükség van. Nem azoknak van 
ránk szüksége, akik a rendelet kiadását akadályozzák vagy késleltetik, hanem 
a honvédek tömegeinek, a magyar nép fiainak, kiknél öntudatosító és felvilágo
sító munkánkat végezzük. Itt tehát kérdés nincs, csak felelet. Szükség van ránk, 
tehát a rendeletet ki kell adni. Ki kell adni, mégpedig sürgősen!" 

Nem kevésbé volt fontos és sokakat érdeklő kérdés az sem, hogy a békeszer
ződés megkötése után hogyan alakul a honvédség tiszti- és tiszthelyettesi kará
nak létszáma. „Feltétlenül szükség van . . . — írta a lap —28 egy népi, politikai 
és világnézeti szempontból nemcsak feltétlenül megbízható, de öntudatosan és 
harcosan példamutató, valamint katonai szempontból is modern ismeretekkel 
bíró és oktatni tudó tiszti- és tiszthelyettesi karra . . . 

A magyar demokrácia népi elveken épülő honvédségén belül tett már néhány 
lépést az átnevelés érdekében, de nagyobb százalékban a múlt hadsereg hiva
tásos tagjaiból rekrutálódott tiszti és tiszthelyettesi kara rossz talaj volt és az» 
elhintett magból legtöbb kőre és homokra hullott. A magvetőknek — a nevelők
nek — legfőbb erejét a gyomok kiirtása őrölte f e l . . . Ezt a tapasztalatot tanul-

27 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 1., 5. o. 
28 Dolgozó Honvéd, 1946. augusz tus 1., 3. o. 
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ságként levonva mind erősebb az a meggyőződés, hogy fiatal, fogékony és ter
mékeny talajba kell szórni a magot . . . A jó gazda gondosságával válogassák 
meg . . . a fiatalok soraiból azokat, akik akarnak, de meg is tudnak felelni hiva
tásuknak." 

Az előbbiekben idézett cikk már nemcsak a sokakat érdeklő és érintő kérdés
re adott választ, hanem előbbre is mutatott, hiszen a lényeget tekintve már a 
munkás- és parasztfiatalokból választott tisztképzés mellett foglalt állást. 

A nevelőosztály és a műszaki csapatok parancsnoksága igen hatékonyan hasz
nálta fel az újságot a katonák tájékoztatására, az előttük álló feladatok, tenni
valók megismertetésére és az azok végrehajtására való mozgósításra. ,,, . . Az 
újság nemcsak a katonák körében volt igen népszerű, hanem a velük együtt dol
gozó munkások is szívesen olvasták" — írta visszaemlékezésében Kovács Dénes 
nyugalmazott határőr alezredes,29 aki szakaszvezetőként 1946-ban részt vett a 
szerkesztőség munkájában. 

A lapnak a katonák és a velük együtt dolgozó munkások közötti népszerűsége 
tudatában bízott a nevelőosztály abban, hogy a csapatújságot saját anyagi ere
jéből továbbra is meg tudja jelentetni. 1946. júliusában azonban nagyszabású 
létszámcsökkentésre került sor, amely a mintegy 10 ezer főből álló műszaki csa
patokat is nagy mértékben érintette. A közlekedésügyi tárca vállalta a mintegy 
1200 főnyi hídépítő alakulat ellátását s a vasútbiztosító ezredből két zászlóalj — 
1500 fő — maradt állományban. A többiek leszereltek, tőlük augusztus 1-én 
megjelent számában búcsúzott el a lap. „. . . Nem tudunk minden egyes bajtárs
tól külön-külön elbúcsúzni — olvashatjuk a Leszerelés című vezércikkben —, 
azért a »Dolgozó Honvéd^-en keresztül szorítjuk meg minden leszerelő bajtárs 
munkától kérges kezét, s kívánjuk, hogy a polgári életben munkájuk olyan si
keres és eredményes legyen, mint amilyen sikeresen és' eredményesen vették ki 
részüket itt az ország újjáépítéséből. 

Egyet azonban kérünk a leszerelő bajtársaktól, azt, hogy a polgári életben is 
maradjanak szilárd támaszai és élharcosai a magyar demokráciának . . . 

A bentmaradó és az újjáépítésen tovább dolgozó bajtársak pedig folytassák a 
megkezdett munkát öntudatosan és fegyelmezetten, tudatában annak, hogy az ő 
munkájuk nem hiábavaló s hogy a dolgozó honvédek képezik az ország újjáépí
tésének rohamcsapatait. Munkájuk eredményei: a hidak és vasútvonalak, örök
ké hirdetni fogják, hogy az újjáépítésben a honvédség is kiveszi a részét." 

A Műszaki Vezetési Törzs egyes alakulatainak megszüntetése következtében 
beosztás nélkül maradt nevelőtiszteket és nevelőtiszthelyetteseket a Határőr 
Főparancsnokság vette át.30 Gyakorlatilag a korábbi nevelőosztály, a sorozatos 
átszervezések következtében 1 főre csökkent. Az újabb — 1946. szeptemberében 
végrehajtott — átszervezés során megszűnt a Műszaki Vezetési Törzsben a ne
velőtiszti hely is, így az alárendeltségében levő alakulatok nevelőszervei irá
nyítás nélkül maradtak. 

A nevelőosztálynak a csapatújság önerőből való megjelentetésére vonatkozó 
terveit keresztülhúzta a sok-sok átszervezés és létszámcsökkentés. „A »Dol
gozó Honvéd« augusztus hó 1-én — írta 1946. szeptember 2-án kelt havi hely
zetjelentésében a törzs nevelőtisztje31 — jelent meg utoljára. Költségeinek fe
dezését az eladott lappéldányokból terveztük. Az időközben bekövetkezett le-

29 A visszaemlékezés a szerző b i r tokában . 
30 HL HM 1946/Eln. nev. kik. 26 256. 
31 HL HM 1946/Eln. 25 755 számú nevelőtiszti jelentés; a HM 1946/Eln. nev. kik. 26 256 számú 

ügyirat melléklete. 
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szerelés, a vasútbiztosító ezred, illetve zlj. kiválása, valamint a pénzhiány miatt 
kevesen vették meg az újságot. Az 1.150 forintos számla fedezésére mindössze 
153 forint gyűlt össze. A költségfedezet hiánya miatt a lap a jövőben nem jelen
het meg. A Dolgozó Honvéd így megszűntnek tekinthető." 

Az „1. műszaki hadosztály tájékoztatója", majd az „1. honvéd műszaki had
osztály lapja", illetve „a műszaki csapatok lapja" évfolyamszámozás nélkül, 
tíz alkalommal rendszertelenül (tíznaponként, kéthetenként, majd havonként) 
kétszeri formátum változtatással, 1000—2500 példányban jelent meg. A csapatúj
ság az „1 műszaki hadosztály nevelőcsoportja" (Felelős kiadó: dr. Felkai Dénes 
o. szds.), az ,,1. műszaki hadosztály nevelőosztálya", illetve a „Műszaki Vezetési 
Törzs nevelőosztálya" kiadásában jelent meg. A Dolgozó Honvéd felelős szer
kesztője mindvégig Lakatos István hadnagy, nevelőtiszt volt. 



SZEMLE 

BOEVOE SZODRUZSESZÏVO BRATSZKIH NÁRODOV I ARMIJ 

(Vojenizdat, Moszkva, 1975. 295 o.) 

Bensőséges ünnepségeken emlékeztek 
meg annak idején a Varsói Szerződés 
1955-ben történt aláírásának 20. évfor
dulójáról. E megemlékezések részeként a 
résztvevő államok történészei, hadtörté
nészei, katonai szakemberei külön kiad
ványókban is méltatták a két évtized 
jelentőségét, a szerződésnek a világpoli
tika alakulására gyakorolt pozitív hatá
sát. 

A szovjet szerzői kollektíva — amely
nek vezetője az azóta elhunyt kiváló 
szovjet katonai vezető, I. I. Jakubovszkij, 
a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerző
dés Egyesített Fegyveres Erői főparancs
noka volt — szintén értékes könyvet bo
csátott közre az évfordulón „A testvéri 
népek és hadseregeik fegyverbarátsága" 
címmel. 

A szóban forgó munka nem korláto
zódik csupán a szerződés bemutatására 
és méltatására, hanem a kilenc fejezeten 
belül tárgyalja mindazokat az elvi ala
pokat, történelmi körülményeket is, ame
lyek a szerződés megkötéséhez vezettek. 
Bemutatják a szerzők a szerződésben 
részt vevő országok hadseregeit, magá
nak a szerződésnek a politikai, katonai 
szerveit, vázolják annak gazdasági, tudo
mányos alapjait, valamint a kommunista 
és munkáspártok tevékenységét a szövet
ség erősítése, a hadseregek harci, poli
tikai kiképzésének emelése érdekében. 

Ilyenformán a könyvet elolvasva nem
csak a szerződést ismerjük meg részle
tesen, hanem mindazokat a körülménye
ket is, amelyek a megkötéséhez vezettek, 
s amelyek napjainkban is szükségessé te
szik erősítését. 

A szerződés elvi alapjairól szólva a 
szerzők az első fejezetben emlékeztetnek 
arra, hogy a marxizmus—leninizmus 

klasszikusai mindenkor hangsúlyozták: a 
szocializmus útjára lépett népeknek, or
szágoknak elkerülhetetlenül politikai, 
gazdasági és katonai szövetségre kell 
lépniük egymással, ha nem akarják, hogy 
a nemzetközi imperializmus egyenként 
semmisítse meg őket. Különösen Lenin 
tanításaiban kap nagy hangsúlyt ez a 
gondolat, mely éppen a szocializmusnak 
egy, vagy néhány országban lehetséges 
győzelme teóriájából fakad. 

Ugyancsak a marxizmus klasszikusai
nak tanításaira alapozva fejtik ki a szer
zők azt az elvi alapot, hogy a szocia
lizmus védelme nem csupán az egyes 
szocialista országok fennmaradása érde
kében való cselekedet, hanem kötelesség 
is a nemzetközi forradalmi erőkkel szem
ben, a szocializmus világméretű győzel
me érdekében. 

A megvalósult szocializmus védelmé
nek kérdéseit több oldalról. is vizsgálva 
a szerzők végül is arra a végkövetkez
tetésre jutnak, hogy „Együtt építeni a 
szocializmust, a kommunizmust, együtt 
biztosítani országaik katonai védelmét az 
imperialista agresszorok ellen — ez nap
jainkban a szocialista világrendszer fej
lődése számára objektív szükségszerű
ség." 

A második fejezetet a szerzői kollek
tíva azon történelmi folyamat bemutatá
sának szenteli, amelynek során kialakult 
és megerősödött a szerződésben részt 
vevő országok népei és hadseregei inter
nacionalista kapcsolata és fegyverbarát
sága. Szólnak a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom és a polgárháború in
ternacionalistáiról, a spanyol köztársa
ság védelmében vívott közös harcokról, 
a második világháború partizánharcaiban 
való együttes küzdelemről. 

— 133 — 



Az e területeken keletkezett barátság 
és elvtársi kapcsolatok fejlődtek tovább 
a második világháború után, amikor a 
közép- és délkelet-európai országok dol
gozói megkezdték harcukat a szocialista 
társadalom megteremtéséért. A szerzők, 
nyilván a könyv jellegéből kiindulva, e 
küzdelemnek a katonapolitikai oldalát 
mutatják be elsősorban, elemezve azokat 
az általános vonásokat, amelyek e harcot 
jellemezték. 

Az 1948—49-es években megkötött két
oldalú kölcsönös barátsági és segítség
nyújtási szerződések új helyzetet jelen
tettek a.hadügy terén is — mutatnak rá 
a szerzők. Ezek után ugyanis lehetővé 
vált, hogy a szerződő felek közvetlenül 
hasznosítsák azokat a gazdag tapaszta
latokat, amelyeket a Szovjetunió Fegyve
res Erői a szocialista hadtudomány bir
tokában felhalmoztak. 

Az elmondottak világossá teszik az ol
vasó előtt, hogy az 1955-ben megkötött 
szerződésnek mély történelmi, interna
cionalista gyökerei vannak. 

A következő, harmadik fejezetben a 
szerzők a Varsói Szerződés létrejöttének 
egy másik körülményéről szólnak. Azt 
mutatják be, hogy a második világ
háború után a nemzetközi imperializmus, 
az Egyesült Államok vezetésével, miként 
lépett fel a világ haladó erői, mindenek
előtt a Szovjetunió és a többi kialakuló 
szocialista ország ellen. A világ forra
dalmi átalakulásának megakadályozása, 
majd a forradalmi erők megsemmisítésé
nek célja vezette az imperializmust az 
új háború előkészítésének útjára, agresz-
szív katonai szövetségük a NATO létre
hozására. 

Ezek ellen a készülődések és konkrét 
lépések ellen voltak kénytelenek az euró
pai szocialista országok egyesíteni erőiket 
és 1955. május 14-én megkötni a Varsói 
Szerződést. , 

Gyakorlatilag az előbbiekben említett 
három fejezet szolgálja tehát a Varsói 
Szerződés előtörténetének részletes be
mutatását. A következő hat fejezetet a 
szerződés minden oldalú elemzésének 
szentelik a szerzők. 

A negyedik fejezet a szerződés céljá
val, jellegével, elveivel ismerteti meg az 
olvasót, s szólnak a szerzők arról is, 
mennyiben jelent e szerződés új szakaszt 
a szocialista államok közötti együttmű
ködésben. 

A szerződés célja és jellege világosan 
kiderül a szerződés szövegéből: „A Szer
ződő Felek . . . olyan európai biztonsági 
rendszer megteremtésére törekszenek, 
amely valamennyi európai állam rész
vételén alapulna, társadalmi és állam-
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rendszerükre való tekintet nélkül, s 
amely lehetővé tenné erőfeszítéseik egye
sítését az európai béke biztosítása érde
kében." A szerzők sokoldalúan bizonyít
ják, hogy a szerződő felek az elmúlt 20 
évben következetesek maradtak ezen el
vekhez és célokhoz. S éppen e követke
zetes elvi politika győzelme volt az eu
rópai biztonsági értekezlet összehívása és 
a helsinki záróokmány aláírása. 

A szerzők, abból a célból, hogy be
mutassák a NATO és a Varsói Szerződés 
közötti elvi és tartalmi különbséget, a 
továbbiakban idézik és elemzik a két 
szerződés fontosabb cikkelyeit. Bizonyít
ják, hogy e cikkelyekben is tükröződik 
a két társadalmi rendszer alapjai közötti 
különbség. Nem véletlen — emlékeztet
nek rá —, hogy sem a NATO-ban, sem 
más agresszív katonai szerződésben nem 
került megfogalmazásra a felek közötti 
egyenlőség elve. 

A Varsói Szerződés politikai alapelvei
ből következik, hogy szinte létrejöttének 
pillanatától kezdve elsősorban politikai 
jellege és tevékenysége domborodik ki. 
Ezért szentelik a szerzők az ötödik feje
zetet a résztvevő államok külpolitikai 
együttműködése bemutatásának. Hangsú
lyozzák, hogy most egységes külpolitikai 
stratégiáról lehet beszélni, amely figye
lembe veszi mind a közelebbi, mind a 
távolabbi feladatok megoldását. Igen lé
nyeges vonás, hogy mindezeket a kérdé
seket a munkásosztály érdekeiből, a mar
xizmus—leninizmus alapjaiból kiindulva 
vizsgálják és keresik rá a megoldást. 
Példaként említik ebben a vonatkozás
ban a Varsói Szerződés legfelső politikai 
szerve, a Politikai Tanácskozó Testület 
tanácskozásait és az ott elfogadott hatá
rozatokat. 

A hetedik fejezetből megismerheti az 
olvasó a Varsói Szerződésben részt vevő 
államok katonai együttműködésének leg
lényegesebb alapelveit, a katonai szer
vek felépítését és tevékenységét, vala
mint az együttműködés alapvető irányait 
és formáit. Bár ezek a kérdések nem 
esnek távol a legszigorúbb katonai tit
koktól a szerzők mégis megtalálták a 
módját annak, hogy az érdeklődők igé
nyeit e területen is kielégítsék. 

Érdekesek és újat mondóak azok az 
oldalak, amelyeken a közös védelmi erő
feszítésekről, a fegyverzeti és technikai 
együttműködésről, a hadászati és harcá
szati tapasztalatok közös kicseréléséről 
és ezeknek a közös gyakorlatokon való 
kipróbálásáról szólnak a szerzők. 

Jól sikerült és széles nagyközönség 
számára sok ismeretet nyújt e fejezet
nek az a része, amelynek során bemu-



tatják a Varsói Szerződés baráti had
seregeit, szervezeti felépítésüket, fegy
verzetüket, kiképzési, nevelési elveiket 
stb. E részek elolvasása után az olvasó 
meggyőződhet, hogy a Varsói Szerződés 
tagállamainak egyesített fegyveres ereje 
valóban méltó pajzsa a szocialista álla
mok biztonságának, hű őre a világbéké
nek. 

Közismert az az elvi tétel, hogy a 
háború és a gazdaság között szoros, dia
lektikus összefüggés van. Éppen ezért 
érdeklődésre tarthat számot a könyv 
nyolcadik fejezete, amelyben a szerzők a 
szocialista államok gazdasági, tudomá
nyos és technikai együttműködését elem
zik. Az eredmények bemutatásánál jól 
alkalmazzák azt a módszert, hogy azo
kat összehasonlítják a második oldal, a 
kapitalista világ adataival. így válik meg
győzővé, hogy a Varsói Szerződés kato
nai szervezete mögött olyan gazdasági, 
technikai és tudományos bázis áll, amely 
napról napra egyre magasabb színvona
lon képes biztosítani mindazon eszközö
ket, amelyek a szocialista országok had
seregei feladatainak ellátásához szüksé
gesek. És megnyugtató az is, amit a 
szerzők ugyancsak bizonyítanak, hogy a 
szocialista gazdasági integráció kereté
ben a Varsói Szerződés országai számá-

A Szovjetunió nemrég elhunyt honvé
delmi minisztere, A. A. Grecsko marsall, 
könyvében a szovjet fegyveres erőknek 
állít emléket, már azért is figyelemre 
méltóan, mert a közeljövőben ünnepel
jük születésének 60. évfordulóját. A Zrí
nyi Katonai Kiadó gondozásában a 
Moszkvában 1975-ben kiadott második, 
bővített kiadás jelent meg magyar nyel
ven, mindazoknak ajánlva, akik a ka
tonapolitika és katonai elmélet korszerű 
kérdéseinek tanulmányozása során mély
rehatóan kívánják megismerni a szocia
lista típusú hadsereg születésének és fej
lődésének, dicső harci útjának történetét. 
Számos aktuális kérdésre kaphatnak vá
laszt azok az olvasók is, akik nem hor
danak egyenruhát. Segít a szerző megér
teni és feltárni mindazokat a kispolgári 
és revizionista nézeteket, melyektől a kü
lönböző válságidőszakokban egyetlen szo
cialista ország sem volt mentes; ezekről 

ra lehetőség nyílik arra, hogy a hadi
potenciál összességének korszerűsítését 
minél kevesebb anyagi és pénzügyi rá
fordítással oldják meg. 

A zárófejezetben a szerzők azt a te
vékenységet mutatják be, amelyet a kom
munista és munkáspártok fejtenek ki a 
szocialista országok együttműködésének 
erősítése érdekében. Hangsúlyozzák, hogy 
e tekintetben a pártokat a proletár inter
nacionalizmus elvei vezérlik, az a fele
lősség, amelyet az egész szocialista vi
lágrendszer, a nemzetközi munkásmoz
galom sorsa, a világ békéje iránt érez
nek. A szerzők példák sorával igazolják, 
hogy amikor az egész emberiség sorsa 
forgott kockán, mindig a kommunisták 
voltak azok, akik először tettek pozitív 
javaslatot a problémák békés megoldá
sára. Egységes fellépésük napjainkban 
meghatározó tényező az emberi társa
dalom további fejlődésére. 

A kötet gazdag képillusztrációval és a 
Varsói Szerződés története fontosabb ese
ményeinek kronológiai mellékletével 
együtt híven szolgálja azt a célt, hogy 
minél jobban megismerjük a világ sor
sának alakításában oly nagy szerepet 
játszó szerződés történetét, jelenlegi te
vékenységét és céljait. 

Mues Sándor 

osztályelkötelezett és valóban marxista 
kritikát ad. Meggyőzően bizonyítja, hogy 
a Szovjetunió Fegyveres Erői — az SZKP 
gondoskodása és a szovjet nép áldozat
kész munkája eredményeként — olyan 
szilárd erőszakszervezete a szocialista 
államnak, amely képes mindenkor elhárí
tani és megtorolni mindenfajta imperia
lista próbálkozást, provokációt. 

A szerző rámutat arra, hogy a szovjet 
fegyveres erők hősi helytállása nem vé
letlenszerű, hanem a szocialista hadsere
get jellemző objektív törvényszerűsége
ken alapszik, azt a szocialista társadalmi 
fejlődés determinálja és az egész szov
jet nép által elért kimagasló sikerek mo
tiválják. A történelem lapjairól számos 
olyan hadsereget ismerünk, amely dicső 
haditetteket vitt végbe, ezek elsősorban 
olyan hadseregek, amelyek igazságos há
borút vívtak, igazságos ügyért harcoltak. 
Végül is csak a szocialista társadalmi 

A. A. GRECSKO 

A SZOVJET ÁLLAM FEGYVERES ERŐI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1976. 518 o.) 
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rendszer alakítja ki azt a jellegében és 
alapjaiban újtípusú hadsereget, mely 
előtt a legigazságosabb és legmegtiszte-
lőbb feladat áll — a dolgozók forradalmi 
vívmányainak oltalmazása. 

A burzsoá ideológusok nem kis figyel
met fordítanak a szovjet hadseregre; tör
ténetéről, tevékenységéről számos köny
vet adtak ki. Többségük számára dicső 
harci útja „megfejthetetlen talányt" je
lent, nem találnak magyarázatot harci 
sikereire. Egy részük tudatosan megha
misítja a történelmi valóságot, minden 
eszközt felhasználva igyekszik győzelmei
nek jelentőségét csökkenteni. A világ
történelmi jelentőségű tetteket azonban 
— bizonyítja a szerző — nem lehet rá
galomhadjárattal elhomályosítani. 

A szovjet hadsereg szervezője, győzel
meinek lelkesítője mindenkor a kommu
nista párt volt, mindenkor igazságos 
ügyért fogott fegyvert, a szovjet nép szo
cialista vívmányait oltalmazta és ezzel 
ugyanakkor internacionalista küldetésé
nek is eleget tett. A Szovjetunió követ
kezetes békepolitikát folytat, de az impe
rializmus léte fenntartja egy új világ
háború kirobbanásának lehetőségét. A 
háborút csakis a szocialista világrendszer 
egésze, gazdasági erejének, védelmi ké
pességének fokozására, a szocialista vív
mányok oltalmazására létrehozott Egye
sített Fegyveres Erők harckészültségének 
megszilárdítása akadályozhatja meg. 

Ezt bizonyítandó, a szerző nem csupán 
azt a célt tűzte maga elé, hogy a szovjet 
állam fegyveres erőinek történetét vá
zolja. Ezt csakis alapnak szánta ahhoz, 
hogy feltárja hősies helytállásának, ere
jének forrásait, indítékait, győzelmeinek 
törvényszerűségeit egy esetleges jövő há
borúban. Művének másik célkitűzése: se
gíteni az olvasót a szocialista hadsereg 
jellegének, feladatainak, korszerű színvo
nalon tartása jelentőségének jobb meg
értésében. Hozzá kíván járulni ahhoz, 
hogy a Szovjetunió határon túli barátai 
helyesen értelmezzék a szovjet hadsereg 
erkölcsi-harci erejének forrásait, a fejlő
dést mozgató motivációkat, aj legyőz
hetetlenségét biztosító tényezőket, 

A könyv első négy fejezetében Grecs-
ko marsall a fegyveres erők fejlesztésé
nek történetét írja le, a hadseregépítés 
törvényszerűségeit; a szovjet hadsereg 
belső és külső funkcióival igazolja, hogy 
a katonai építés lenini elveinek betartása 
volt és lesz az ütőképes haderő fejlesz
tésének előfeltétele. Ezek az elvek kiáll
ták a polgárháború és a második világ
háború próbáját, ahol is bebizonyoso
dott: nincs a világon olyan erő, amely 
megsemmisíthetné a szocializmust, térd

re kényszerítve a marxi—-lenini elvek ál
tal vezérelt, a kommunista társadalom 
felépítéséért küzdő népeket, megtörhetné 
a Nagy Október szülöttének, a Szovjet
unió Fegyveres Erőinek győzni akarását. 

A katonai építést napjainkban a kom
munista párt vezető szerepének további 
elmélyülése jellemzi a fegyveres erők 
tevékenységének valamennyi területén. 
A szerző meghatározása szerint ez ob
jektív törvényszerűség, melyet az ország 
védelmi képessége megszilárdításának 
feltételei és követelménye determinál
nak. 

A szerző a szovjet hadsereg építése va
lamennyi időszaka tartalmának feltárá
sával igazolja, hogy az néphadsereg, a 
soknemzetiségű szovjet állam összefor
rott, egységes és internacionalista-haza
fias szellemben nevelt erőszakszervezete. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a szovjet 
nép egész életének internacionalizálódása 
a hadseregre is kihat: a szovjet fegy
veres erők e folyamatnak nem csupán 
passzív tényezője, hanem az internacio
nalista nevelés igazi iskolája. 

A tudományos-technikai haladásnak a 
hadseregre gyakorolt hatásával foglalko
zik a következő fejezet, mely abból indul 
ki, hogy a történelem minden egyes há
borúját alapos anyagi-technikai felké
szülés előzte meg. A háborúk tapasztala
tai bizonyítják, hogy a hadseregek ereje 
közvetlenül függ a gazdaság helyzetétől, 
a termelőerők fejlettségétől, a tudomá
nyos-technikai vívmányoknak a hadsereg 
felszerelésében való rendszeresítése mér
vétől és gyorsaságától. A tudományos
technikai forradalom a két ellentétes tár
sadalmi-gazdasági rendszer harcának 
kiemelt színterévé, a szocializmus törté
nelmi fölényének megnyilvánulási esz
közévé vált. A szocialista országokban a 
tudományos-technikai haladás békés cé
lokat szolgál, de az imperializmus olda
láról fenyegető agresszió veszélye arra 
kényszeríti őket, hogy annak eredményeit 
a szocialista világrendszer védelmi ké
pességének erősítésére használják fel. En
nek a követelménynek a megvalósításá
hoz azonban — hangsúlyozza Grecsko 
marsall — egységes és következetes hadi
technikai politikára van szükség, mely 
felöleli a fegyverzet és harci-technikai 
eszközök fejlesztésének elvéit, a tudomá
nyos vívmányok megfelelő bevezetését a 
haderő kereteibe, az ipar és az egész 
gazdaság szoros kapcsolatát a hadüggyel, 
a különböző fegyverrendszerek és had
erőnemek olyan racionális és arányos 
tökéletesítését, hogy eleget tudjanak ten
ni meghatározott háborús feladataik
nak, ugyanakkor biztosított legyen kor-
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szerű szinten tartásuk és minimális er
kölcsi amortizációjuk, a csapatvezetés 
olyan új módszereinek és formáinak be
vezetését, melyek a széles körű gépesíté
sen és automatizáláson alapszanak. 

Az anyagi és az erkölcsi tényező együt
tesen alkotja a fegyveres erők minősé
gi alapját, mely egyben a hadrafogható
ság meghatározója is. Az erkölcsi ténye
ző szerepével és a hadsereg személyi ál
lományának erkölcsi-politikai állapotá
val foglalkozó fejezetben főleg ezt hang
súlyozza a szerző: a szovjet hadsereg tör
ténelmi győzelmei e tényező különleges 
és a többi állandóan ható tényezővel ki
fejtett együttes hatása és érvényesülése 
nélkül elképzelhetetlenek. A történelmi 
tényekkel való bizonyításon túl kiemeli, 
hogy a korszerű háborúban, az atomfegy
ver alkalmazásának körülményei között, 
ez a tényező még nagyobb jelentőségre 
tesz szert olyan szempontból is, hogy a 
csapás sújtotta egységeket mihamarabb 
fel kell készíteni új harcfeladatok vég
rehajtására. Ez célratörő és következetes 
felkészítést tesz szükségessé már béke
időben. A szilárd erkölcsi-politikai és 
harci tulajdonságokat, a fizikai állóké
pességet a politikai és harckiképzés, a 
pártpolitikai munka, a katonai nevelés 
hivatott kifejleszteni. Tény, hogy a szov
jethatalom éveiben kialakult a hazafias 
és internacionalista, kommunista szellem
ben nevelt, a nép, a párt és a haza ügye 
iránt odaadó katona új típusa. Az erköl
csi-politikai felkészítés színvonalának 
mutatója a katonák fegyelmezettsége és 
a szervezettség. Fegyelem nélkül nincs és 
nem is lehet hadsereg — határozza meg 
a szerző a fejezet következtetéseiben. 

A tudományos-technikai haladás ered
ményeinek felhasználása a hadseregben, 
a katonák magas fokú erkölcsi-politikai 
és pszichológiai tulajdonságainak kineve-
lése egyenes, arányban függ a tiszti ká
derek minőségi szintjétől. Grecsko mar
sall A fegyveres erők tiszti káderai című 
fejezetben a parancsnokokkal szemben 
támasztott követelményeket, a tisztikar 
helyét és szerepét, feladatait és helyzetét 
elemzi. Ma már a hadsereg és flotta 
tisztjeinek mintegy 90 százaléka a párt 
és a Komszomol tagja, közel 50 százaléka 
felsőfokú katonai vagy szakmai képesí
téssel rendelkezik, folyamatosan* megy 
végbe a parancsnoki állomány fiatalítása. 
Részletesen szól a tisztek személyi tulaj
donságainak minőségi fejlődéséről, a ka
tonai tanintézetek szerepéről és felelős
ségéről a parancsnokok képzésében, ne
velésében. 

A honvédelem érdekei sürgetően köve
telik, hogy a parancsnoki káderok, va-
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lamennyi tiszt tökéletesen elsajátítsa a 
csapatvezetés módszereit, legyen érzéke 
az újhoz, világosan lássa a hadügy fej
lődésének perspektíváit, keresse a napi 
problémák megoldásának leghatékonyabb 
útjait. Ebből a követelményből kiindul
va hangsúlyozza a szerző a katonai ve
zetésről szóló fejezetben, hogy a had
sereg irányítása, a csapatok vezetése a 
katonai építés egyik legfontosabb terü
lete. A lenini elvek előírják a vezetés 
maximális önállóságát és kezdeménye
zőkészségét, a döntések tudományos meg
alapozottságát, a végrehajtás rugalmas
ságát. A korszerű hadviselés még sokkal 
nagyobb követelményeket támaszt a ve
zetéssel szemben, mint eddig. Vonatko
zik ez elsősorban az idővel való gaz
dálkodásra, a döntések gyors meghoza
talára és eljuttatására a végrehajtókhoz, 
a gépesítés és automatizálás eszközeinek 
széles körű bevezetése útján. 

Az irányításban különös hangsúlyt kap 
az SZKP vezető szerepe és meghatározó 
befolyása a katonai építésre, a magasan 
képzett katonai káderok kinevelésére. A 
párt mindenkor gondot fordított arra, 
hogy olyan parancsnoki káderokkal lássa 
el a fegyveres erőket, akik alkalmasak 
és képesek a katonák kiképzésére és ne
velésére békeidőben és a harctevékeny
ségek vezetésére háború esetén, A kato
nai tevékenység minden területén meg
határozó szerepe van a parancsnok sze
mélyiségének. Szervező-irányító készségé
től, hadvezéri művészetétől alapjaiban 
függ a hadsereg egészének sikeres mű
ködése. 

Kritika alá veszi a szerző azokat a né
zeteket, amelyek fetisizálják a technikai 
berendezések és a matematikai módsze
rek jelentőségét a vezetésben, mivel 
azok az ember és a technika, a pa
rancsnok és a gép szembeállításához ve
zetnek. Ma is érvényes tétel, hogy a há
borúban a döntő szerepet az ember, an
nak alkotó és kezdeményező képessége 
játssza. Az automatizálás legmagasabb 
szintje esetén is a parancsnok a közpon
ti személy, a törzs a vezetés alapvető 
szerve, a tudományos előrelátás pedig 
a megalapozott döntések előfeltétele. 

A katona a szerepének csak úgy tud 
eleget tenni, ha magas fokú erkölcsi-har
ci szellem hatja át, birtokában van a 
harci mesterségnek, uralja a reábízott 
harci technikát, képes annak hatását az 
ellenség megsemmisítésére felhasználni, 
miközben a legsúlyosabb szellemi és fizi
kai megpróbáltatások elviselésére is fel
készült. Ebben rejlik a hadseregben fo
lyó kiképzés és nevelés lényege, ez egy-



ben a pártpolitikai munka fő célkitűzése 
is. 

A kiképzés és nevelés, az egész kato
nai építés elvei és módszerei a marxi— 
lenini metodológián, a szovjet hadtudo
mánynak a háborúról és hadseregről 
szóló tanításain alapszik. A szovjet had
tudomány elsősorban a néptömegek for
radalmi-harci gyakorlatából, a szovjet 
hadsereg háborús tapasztalataiból, a csa
patok hadműveleti és harckiképzésének 
gyakorlati tanulságaiból és a tudomá
nyos-technikai haladás nyújtotta vívmá
nyokból merít. A háború és hadviselés 
törvényszerűségeit mindenkor a dialekti
kus materializmus módszerével vizsgálja, 
tárja fel és fejleszti tovább, a korszerű 
követelményeknek megfelelően. Ez utób
biak sorában első sorban a nukleáris 
hadviselés kérdései, a jövő háború képé
nek előre látása kerülnek előtérbe. Egy 
esetleges háborúban a győzelem annak 
oldalán áll, aki összhangban van a kor 
követelményeivel, van érzéke az új 
iránt és haladó nézeteket képvisel — 
szögezi le a szerző. A forradalom a had
ügyben lényeges előrelépést, bátor gon
dolkodást és az új problémák gyors és 
megalapozott megoldását jelenti. 

Lenin arra tanított, hogy az egységes 
arcvonalba tömörült imperialista erőknek 
csakis valamennyi haladó, forradalmi 
nemzeti és nemzetközi erő tud ellenállni. 
Ezen az elven nyugszik a szocialista or
szágok hadseregeinek fegyverbarátsága, 
közös célkitűzése — a szocializmus vív-

A második világháború történetével 
foglalkozó 12 kötetes sorozat 1976-ban 
megjelent 6. kötete a háború menetében 
bekövetkezett gyökeres fordulat feltéte
leit tárja fel, szemlélteti a fordulat idő
szakának eseményeit, a hadviselő felek 
általános helyzetét, a meghatározó vi
lágpolitikai jelenségeket. Ez az időszak 
lényegében a hadászati kezdeményezés 
megragadásáért folytatott gigantikus küz
delem legfeszítettebb hadműveleteit ölel
te fel a szovjet—német arcvonalon és 
1942 őszétől 1943 tavaszáig tartott; ez 
alatt az idő alatt jelentősen megváltoztak 
a hadviselő felek erőviszonyai, mégpedig 
az antifasiszta koalíció javára. 

manyainak szilárd oltalmazása. Grecsko 
marsall összegezi a fegyverbarátság el
veit és alapjait: a szocialista országok 
proletár osztályszolidaritása, szoros ösz-
szekovácsoltság és az akciók egysége, a 
szocialista államok és hadseregeik szu
verenitása és egyenjogúsága, kölcsönös 
segítése és támogatása, a nemzeti és in
ternacionalista kötelezettségek szoros egy
sége a szocializmus védelmében. 

A szerző könyvének zárszavában hang
súlyozza, hogy a béke fenntartásáért har
colni kell, ez a szocialista államok poli
tikájának alapja, célkitűzése mindaddig, 
amíg az imperialista környezet létezik és 
amíg — lényegéből adódóan — magában 
hordozza egy új háború kirobbantásának 
veszélyét, elsősorban a szocialista világ
rendszer ellen. Ezért a kommunista párt 
egész aktív és békeszerető politikájának 
alapjaként az éberséget tekinti az ag-
agresszív katonai tömbök viszonylatában, 
szorgalmazza a fegyveres erők szükséges 
fejlesztését és a szocialista közösség egé
sze védelmi képességének fokozását. 
Ezek azok a kérdések, amelyek a had
tudománnyal foglalkozók számára nap
jainkban a leglényegesebbek, ezért a 
könyv fő gondolatai, tanulságai vezér
fonalként szolgálhatnak a következő 
időszak feladatainak megoldásához, de az 
elmúlt több mint fél évszázad történel
mének tanulmányozásához és a megfelelő 
következtetések levonásához is. 

Nádor Tibor 

A szerzők — széles körű dokumentum
anyagra támaszkodva — bizonyítják, 
hogy a Sztálingrád körzetében aratott 
szovjet győzelem, a szovjet hadsereg si
keres támadó hadműveletei az Észak-
Kaukázusban, Leningrád és a Donyec-
medence térségében, majd a kurszki és a 
harkovi irányban, világtörténelmi, jelen
tőségűek és hogy — a burzsoá történet
írók állításaival szemben — a szovjet 
nép és fegyveres erői viselték a háború 
fő terheit, járultak hozzá döntő módon 
a fasiszta Németország feletti végső győ
zelem előkészítéséhez. Az SZKP és a 
szovjet kormány minden erejével az 
antifasiszta koalíció megszilárdításán, az 
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európai második front létrehozásán fára
dozott, ugyanakkor a fasiszta országok 
tömbje 1943 nyarán a széthullás szélén 
állt. 

Különös hangsúlyt kap a kötetben az 
a tény, hogy a párt hatalmas és szerte
ágazó munkát folytatott annak érdeké
ben, hogy a gyökeres fordulat eléréséinek 
feltételeit megteremtse: mozgósította és 
lelkesítette a hátország dolgozóit az arc
vonal szükségleteinek kielégítésére, össz
népi ellenállási mozgalmat bontakoztatott 
ki az ellenség hátában. A szovjetek or
szága számára oly nehéz napokban a 
munkások, kolhozparasztok, az értelmi
ség egyaránt a párt köré tömörültek. A 
párttagok létszáma folyamatosan nőtt, 
ezt a könyvben szereplő egyik táblázat is 
szemléltetően bizonyítja. 

A szerzői kollektíva érdeméül tudható 
be, hogy a háború menetében bekövet
kezett gyökeres fordulatot a maga össze
tett és bonyolult folyamatában világítja 
meg, mely 1942 nyarán kezdődött, amikor 
a szovjet népgazdaság — a keletre átte
lepített ipari létesítményeket is beleértve 
— már gyorsított ütemben és fokozottabb 
mértékben elégítette ki a fegyverzeti és 
harci technikai igényeket, megteremtve a 
fordulat anyagi bázisát, biztosítva a ha
dászati kezdeményezés megragadásához 
szükséges feltételeket. 

Figyelemre méltó részletességgel és 
pontossággal mutatja be a könyv egyik 
táblázata a hadviselő felek, a két koa
líció fegyveres erőinek összetételét és 
erőviszonyait, melyekből következtetni 
lehet az 1942 őszén kialakult hadászati 
helyzetre. A táblázatból kiderül, hogy az 
antifasiszta koalíció harci repülőgépek
ben, tüzérségben és harckocsikban 1942. 
novemberében már, közepes értéket vé
ve, 2,5-szeres fölényben volt a fasiszta 
tömb országaival szemben. 

Tényekkel és számokkal azt is igazol
ják a szerzők, hogy a fasizmus hadigé
pezete még jelentős eszközökkel, félel
metes harci elszántsággal és fanatikus 
győzniakarással felruházott hatalmas em
bertömegekkel rendelkezett, olyan gazda
sági bázist mondhatott a magáénak, 
amely megbízhatóan tudta kielégíteni egy 
elhúzódó háború igényeit is. Ez indokol
ja azt a rendkívüli feszítettségét és szí
vósságot, amely az egyes arcvonalakon 
vívott fegyveres harcot jellemezte. A há
ború döntő és meghatározó frontja azon
ban továbbra is a szovjet—német arcvo
nal maradt, amelynek kiterjedése ebben 
az időszakban meghaladta a 6 ezer kilo
métert és a haditevékenységben a két fél 
részéről több mint 700 hadosztály — 
vagyis mintegy 12 millió ember — vett 

részt. Az adatok másrészről azt is bizo
nyítják, hogy a döntő fordulat eléréséhez 
a hadviselésben az antifasiszta koalíció 
oldaláról egyedül a Szovjetunió vett részt 
teljes kapacitásával. A szovjet fegyveres 
erők 62 százaléka a működő hadsereg ál-
lományában harcolt, ugyanakkor angol— 
amerikai részről ez az arány alig érte el 
a 20 százalékot, titokban abban remény
kedve, hogy a Szovjetunió és Németor
szág kölcsönösen kimeríti egymást, s így 
saját erőinek zömét sértetlenül átment
heti a háború utáni időszakra. Ez a po
litika nyilvánvalóan nem felelt meg a 
békeszerető népek érdekeinek. 

A hadviselő felék katonapolitikai cél
jait elemezve a szerzők olyan következ
tetésre jutnak, hogy az antifasiszta koa
líció a háború adott időszaka jellegének 
és lehetőségeinek figyelembe vételével 
jelölte meg a hadászati feladatokat és 
azok megfeleltek az általános világhely
zetnek. A fasiszta tömb stratégiai célki
tűzéseinek kalandor jellege, irrealitása 
ekkorra már teljesen nyilvánvalóvá vált. 
Kirajzolódott a lehetősége annak, hogy a 
fasiszta Németország és szövetségeseinek 
seregeit a Szovjetunió területéről miha
marabb kiűzzék. 

A döntő események előkészítésében, a 
hadászati műveletek sokkal pontosabb és 
alaposabb megtervezésében és megszerve
zésében jelentős szerepe volt a szovjet 
Legfelsőbb Főparancsnokságnak, a hadá
szati irányok és a frontok parancsnoksá
gainak. Kiemelik a szerzők a Főhadiszál
lás előrelátó és helyes hadászati tervező 
tevékenységét; a legfelsőbb főparancs
nok megalapozott javaslatait, aki Zsukov 
és Vasziljevszkij marsall előterjesztése 
alapján határozta meg a sztálingrádi csa
ta, majd a szovjet csapatok ellentámadá
sának rendjét, az ezzel kapcsolatos idő
pontokat, a német „A" hadseregcsoport 
bekerítését és felszámolását. Tény, hogy 
a sztálingrádi csata a fasiszta terület
rablók tömeges kiűzésének kezdetét je
lentette. Sztálin úgy határozta meg, hogy 
a Sztálingrádnál kapott csapástól a né
metek többé már nem tudtak magukhoz 
térni. Brezsnyev elvtárs a csata évfor
dulóján mondott megemlékezésében azt 
nem egyszerű győzelemnek, hanem törté
nelmi tettnek, fordulópontnak nevezte, 
kiemelve azokat a súlyos körülményeket, 
amelyek közepette a szovjet állam a győ
zelem előfeltételeit megteremtette. 

A sztálingrádi csata hat és fél hónapig 
tartott, ez alatt az idő alatt a szovjet csa
patok áttörték az ellenség védelmét, szét
zúzták arcvonalának szárnyain működő 
csoportosításait és bekerítették a 6. és 4. 
német páncélos hadsereget; meghiúsítot-
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ták a felmentésükre irányuló kísérlete
ket és folytatták az ellentámadás kifej
lesztését a bekerítés külső arcvonalán, 
majd véglegesen felszámolták a bekerí
tett fasiszta csoportosítást. Az események 
szerinti logikai és tartalmi felépítés 
könnyen érthetővé teszi a hadihelyzetet, 
világosan mutatja a szovjet hadművészel 
fölényét a fasiszta Németország had
művészetével szemben. A szerzők, levél
tári anyagok feltárása útján, számos új 
adattal gazdagították a döntő csata törté
netét; ilyenek: az erőviszonyok alakulása 
az ellentámadás kezdetekor, a Kalács és 
Kotyelnyikovo körzetében vívott harcok 
menete, a bekerített ellenséges csoporto
sítás légi blokádjának leírása stb. Az 
eddigieknél pontosabban és lényeges 
adatokat sorolva dolgozzák fel az Észak-
Kaukázus felszabadítását célzó hadmű
veletet is. Meghatározó momentumként 
emelik ki a támadó csapatok folyamatos 
és szoros együttműködését a Partizán 
Terület osztagaival. 

A szerzők meleg szavakkal emlékeznek 
meg a parancsnokokról, politikai munká
sokról, akik lelkesítő szóval és személyes 
példamutatással serkentették a katoná
kat, tiszthelyetteseket és tiszteket a harc
feladatok sikeres végrehajtására olyan 
időszakokban, mint a Novorosszijszkért 
vívott harcok, a Kis Föld hét hónapos hő
sies védelme, a Tamanyi félszigeten ki
épített ellenséges hídfő felszámolása, A 
deszant-katonák körében gyakran meg
fordult a 18. hadsereg politikai osztály
vezetője, L. I. Brezsnyev ezredes, törődött 
a katonák hangulatával, mindennapi éle
tével, szükségleteik kielégítésével, táplál
ta lelkesedésüket, tájékoztatta őket az 
arcvonalon kialakult általános helyzet
ről. Szájról-szájra adták az általa megfo
galmazott jelszót: „A szovjet embert el
pusztíthatják, de legyőzni nem tudják!" 

Az 1943. február—márciusi hadművele
tek — a támadó hadjárat befejező had
műveletei — végükhöz közeledve kiful
ladtak. A szerzők mélyrehatóan elemzik 
a szovjet csapatok sikertelen tevékenysé
gének okait a Harkov és a Donyec-me-
dence térségében vívott harcok során. A 
hadászati támadás tapasztalatai mégis 
alapul szolgáltak a szovjet hadsereg újabb 
támadó hadjáratának, még lendületesebb 
előretörésének megszervezéséhez. 

Gazdagítja a kötet tartalmát az egyes 
haderőnemek — a haditengerészeti flot
ta, a légierő és a honi légvédelmi csapa
tok — önálló tevékenységének leírása. A 
flotta működését párhuzamba állítja az 
angol—amerikai haditengerészeti erők te
vékenységével. Levéltári anyagok alapján 
új adatokat közölnek a szovjet távolsági 

repülőerő állományáról és bevetéséről, 
valamint az ellenség területeire ledobott 
bombák mennyiségéről és hatásáról. 

Még mindig kevéssé feltárt problémá-
. hoz nyúlnak a szerzők, amikor az ellen
ség által megszállt területek lakosságá
nak életét, a területrablókkal szembeni 
ellenállásukat mutatják be. A hitleri had
vezetés e területek lakosságának „meg
bénítása" érdekében kénytelen volt a 
működő hadsereg erőitől egész magasabb
egységeket, egységeket lekötni, ez pedig 
gyengítette az arcvonal erőkifejtését. Az 
SZK(b)P KB, a Partizánmozgalom Köz
ponti és Köztársasági Törzsei, az illegá
lis pártszervek irányító tevékenysége egy
séges mederbe terelték az össznépi jelle
get öltő ellenállást, hatékonyabbá tették 
a különböző akciókat, biztosították a par
tizánok fokozottabb együttműködését a 
harcoló hadsereggel, a vizsgált időszakban 
elsősorban a Voronyezsi Front csapatai
val. 

A szovjet csapatok támadó hadjáratai
nak lefolyása közvetlen kapcsolatban állt 
az angol—amerikai expedíciós seregtestek 
Észak-Afrikában folytatott hadműveleté
vel, de azokkal az erőfeszítésekkel is, 
amelyeket az USA és Anglia, valamint az 
antifasiszta koalíció más országainak né
pei tettek a közös ellenség feletti győze
lem elérése érdekében. A szerzőknek si
került újabb adatok birtokában alapo
sabban megvilágítani ezeket az esemé
nyeket és objektív értékelést adni a szö
vetségesek haditevékenységéről, ugyanak
kor bebizonyítani, hogy a szovjet—német 
arcvonalon folyó küzdelem menete kiha
tott az afrikai és Földközi-tengeri harc
helyzetre, de ezzel párhuzamosan az At
lanti térségben és Nyugat-Európában ví
vott tengeri és légi hadműveletekre, kö
zöttük az ún. „tengeralattjáró háborúra" 
is. Nem volt mentes e hatástól az Ázsia 
területén folytatott haditevékenység sem. 
Érdekesen mutatnak rá a szerzők az 
Anglia, USA és Kína közötti politikai el
lentmondásoknak az ázsiai hadviselésre 
gyakorolt hatására. Táblázatos formában 
kifejezett statisztikai adatokkal szemlél
tetik a hadviselő felek állományát és az 
1942 végére kialakult erőviszonyait. 

„A gazdaság a hadviselés alapja" — 
gondolatból kiindulva, alapos elemzés alá 
veszik a szerzők a Szovjetunió, az USA és 
Nagy-Britannia gazdasági helyzetét, a fa
siszta tömb országainak iparával és po
tenciális lehetőségeivel összevetve. Érté
kelik „a totális mozgósítás" eredményeit, 
melyek pozitívan hatottak a haditerme
lésre, de negatívan befolyásolták a bel
politikai helyzetet, a lakosság életszínvo
nalát. Felhívják a figyelmet az atomfegy-
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ver létrehozásával kapcsolatos erőfeszíté
sekre az Amerikai Egyesült Államokban 
és Németországban egyaránt, de a „cso
dafegyver" iránt táplált illúziókra is. 

A világpolitikai helyzet elemzése során 
rámutatnak a Szovjetunió külpolitikájá
nak fő célkitűzésére, az antifasiszta koalí
ció megszilárdítására, a szövetségesek ál
lásfoglalására, külön kiemelik a „Harcoló 
Franciaország" szervezetének helyzetét és 
politikai irányvonalát, a számára nyúj
tott szovjet segítség jelentőségét, a szov
jet—francia fegyverbarátság megalapozá
sát. Ezzel ellentétbe állítják azt a tényt, 
hogy 1943 tavaszára a fasiszta tömb már 
kimerítette terjeszkedési lehetőségeit, sőt, 
meghatározott jelek alapján ítélve, meg
indult a széthullás folyamata. 

A kötetet jelentős következtetéseket 
tartalmazó utószó zárja, mely összefog
lalja a második világháború menetében 
bekövetkezett gyökeres fordulat lényegét, 
az antifasiszta koalíció térnyerését, a gaz
daságban, a fegyveres harcban, a külpo
litikában, az ideológiai küzdelemben és 
a nemzeti-felszabadító mozgalmakban be
álló pozitív és visszafordíthatatlan folya
matként jellemezve azt. Jogos következ
tetés, hogy a vizsgált időszak végére a 

A magyar nyelvű fegyvertörténeti 
szakirodalom ennek a könyvnek a meg
jelenésével egy jelentős — emellett szé
pen illusztrált — munkával gazdagodott. 
A könyvet annál is inkább örömmel fo
gadhatjuk, mert az elmúlt években, sőt 
évtizedekben magyar szerzők tollából, 
a jelentős érdeklődés ellenére, csak igen 
kevés fegyvertörténeti munka jelent 
meg. Ez utóbbi megállapítást jól bizo
nyítja a kiemelkedő történelmi esemé
nyekkel kapcsolatos kiállítások látoga
tottsága, így a Hadtörténeti Múzeum 
1973. évi 'kiállítása is. 

A könyv, mint ahogyan címe is mu
tatja, a pisztolyok és a revolverek — a 
maroklőfegyverek — fejlődéstörténetét 
mutatja be a terjedelem adta lehetősé
gek között. A szerzők azt tűzték elsőd
leges célul, hogy a téma iránt érdeklő
dők számára jó áttekintést adjanak a 
valóban legegyénibb lőfegyverek fejlő
déséről, bemutassák a hadviselés igényei 
és a technikai fejlettség kölcsönhatása

fasiszta tömbnek a háború győzedelmes 
befejezése iránt táplált reményei csődöt 
mondtak. 

A kötet kétségtelen pozitívumait hang
súlyozva hiányérzetről is említést kell 
tenni. Kevés szó esik a szovjet hadtudo
mány fejlődéséről, azon képességéről, 
hogy a katonapolitikai tervekkel teljes 
összhangban fogalmazza meg a háború 
általános célkitűzéseit és egyes időszakai
nak tartalmát, helyesen választja ki a 
hadászati célok végrehajtását szolgáló 
leghatékonyabb hadviselési módot, ösz-
szességében, a burzsoá hadtudománnyal 
szembeni fölényének indoklásáról. 

A 6. kötet gazdag illusztrációs anyagot 
és jegyzetapparátust tartalmaz, mely 
megkönnyíti az események tanulmányo
zását és megértését, alapot ad a még szé
lesebb körű kutatómunkához. A kötet vi
tathatatlanul a hadtörténettudomány 
újabb, kimagasló eredményeként üdvözöl
hető és a tudományos kutatóknak, a tör
ténelem oktatásával foglalkozóknak, a 
hadiesemények lefolyása iránt érdeklő
dőknek egyaránt hasznos olvasmányul 
szolgálhat. 

N. T. 

ként létrejött fegyvertípusokat, a leg
jellegzetesebb, a további fejlesztés alap
jául szolgáló technikai megoldásokat. 

A könyv egészén végigvonul az a gon
dolat, hogy a pisztolyok és a revolverek 
elsősorban az önvédelem, ha úgy tet
szik a közelharc eszközei, ezért ahol és 
amennyiben szükséges, kitérnek a ma
roklőfegyvereknek az adott 'kor harcá
szatában betöltött szerepére is, a hang
súlyt a velük való pontos és eredményes 
tüzelésre, a lövésre helyezve. 

A szerzők nem hagyják figyelmen kí
vül az ifjúságnak a témával kapcsola
tos érdeklődését, romantikus vonzódá
sát sem; igyekeznek azt helyes irányba 
terelni és ezzel a fiatalok honvédelmi 
neveléséhez, katonai előképzéséhez kí
vánnak hozzájárulni. 

Még mielőtt a könyv részletesebb is
mertetésébe kezdenénk, ide kívánkozik 
egy gondolat. A szerzők félreérthetetle
nül kifejezésre juttatják, hogy nem cél
juk a témakörhöz tartozó valamennyi 

BALÁZS JÓZSEF—PONGÓ JÁNOS 

PISZTOLYOK, REVOLVEREK 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977. 96 o., 54 ábra, 177 kép) 
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ismeret publikálása. Erre utal a könyv 
„Rövid fejlődéstörténet" alcíme is. Ezért 
a feldolgozás során arra törekedtek, 
hogy mondanivalójuk elsősorban ma
gyar-centrikus legyen: egyetemes kite
kintéssel szólnak a maroklőfegyverek 
technikai-technológiai fejlődéséről, rész
letesen azonban a Magyarországon hasz
nálatos vagy magyar gyártású fegyvere
ket ismertetik. 

Az anyag feldolgozása tematikus (a 
technikai rendszerek ismertetése fajták 
és típusok szerint), a fejlődés történeti
ségét az egymást követő fegyverek sor
rendisége fejezi ki. 

A könyv kiindulópontja, hogy a fegy
ver az ember legősibb használati tárgya, 
a létfenntartásnak, a vadállatok elleni 
védekezésnek és a táplálékszerzésnek 
az eszköze. Amikor a háború megjelenik 
az emberiség történetében, a vadász
szerszámok harceszközökké válnak. 

Az ugrásszerű fejlődést a lőpor meg
ismerése jelzi. Létrejönnek és egyre 
gyorsuló ütemben fejlődnek a tűzfegy
verek, s a fejlődés elsősorban arra irá
nyul, hogy az ellenséget minél nagyobb 
távolságból tegyék harcképtelenné. A 
tűzfegyverek fejlődése a harcok megví
vásának módját — a harcászatot — ál
landóan módosítja és ennek során olyan 
igény is jelentkezik, hogy a katonákat 
ne csak távolra ható, hanem a közel
harc megvívására alkalmas, kézi tűz
fegyverekkel is felszereljék. Ekkor — 
közel fél évezreddel ezelőtt — szerkesz
tik meg a fegyverművesek a napjaink
ban is használatos kézi tűzfegyvereket: 
a pisztolyokat, majd a revolvereket. 

A könyv rövid tartalmi ismertetését 
a következőkben foglaljuk össze. 

Az Előszó (Pongó János) a pisztolyok 
rendszertechnikai elemzéséből kiindulva 
a szó definícióját adja. E szerint a pisz
toly fél kézzel működtethető kézi tűz
fegyver. A továbbiakban, a szó erede
tét vizsgálva, a szerző arra a megálla
pításra jut, hogy a sok lehetséges fel
tevés és magyarázat közül a legvalószí
nűbb, hogy a szó az itáliai Pistöia város 
nevéből származik: „Pistoiából szárma
zó", „pistoiai" fegyver. 

A továbbiakban a pisztolyok és a re
volverek általános fejlődését vázolja fel 
és az ismertetés alapjaként a Hadtörté
neti Múzeum pisztoly gyűjteményét je
löli meg. A tűzfegyverek története két 
nagy szakaszra oszlik: az elöltöltőkére 
és a hátultöltőkére. A könyvben a szer
zők is ezt a felosztást követik. 

Mint az ismertető elején említettük, 
a pisztolyok fejlődésének történetiségét 

az egymást követő fejezetek sorrendje 
fejezi ki. 

Ennek megfelelően az első fő fejezet 
az Elöltöltő pisztolyok címet viseli (Pon
gó János). 
- A szerző megállapítja, hogy a pisz
tolyok közel fél . évezredes történetéből 
három és fél évszázadot — a XV. szá
zad végétől a XIX. század közepéig — 
az elöltöltő pisztolyok kora tölti ki. Er
re a korszakra általában a tűzfegyve
rek lassú fejlődése jellemző, ez termé
szetesen a pisztolyokra is vonatkozik. 
A fejlődés szinte kizárólag az elsütő 
szerkezetek területén mutatkozik. Lö
vésszaki fejlődésről — a kor technikai 
és technológiai állapotából eredően — 
szinte nem is beszélhetünk. Az elöltöltő 
pisztolyok tárgyalása során a dörzskere-
kes pisztolyok, az ütőkakasos pisztolyok 
és a csappantyús (gyutacsos) pisztolyok 
csoportosítást veszi alapul. 

A dörzskerekes pisztoly nevét az elsü
tő szerkezet fő részéről, a recézett pe
remű kerékről — a dörzskerékről kap
ta. Ez a találmány az előtte használt 
kanócos gyújtáshoz viszonyítva igen 
nagy előrelépést jelentett és egy csapás
ra megszüntette a kanócos gyújtás fo
gyatékosságait (időjárás-, nedvesség-, 
hőérzékenység, stb.). 

Feltalálójának kiléte körül ma is vita 
folyik. A régebbi szakirodalom Johann 
Kiefuss nürnbergi órásmestert említi 
feltalálóként, újabban többen Leonardo 
da Vinci személyében keresik a felta
lálót. Ez utóbbi feltevést a mesternek 
egy, az 1510 körüli évekből ránk ma
radt rajza valószínűsíti. Ezt követően a 
szerző az elsütő szerkezetet és ennek 
működését ismerteti. Végső következte
tésként megállapítja, hogy ennek a 
fegyvernek a létrejöttével született meg 
a köves gyújtás elve, s mintegy 300 éven 
át minden további tűzfegyver-típus el
sütő szerkezetének alapjául szolgált. 

A dörzskerekes pisztolyokat időrend
ben az ütőkakasos pisztolyok követték. 
Ebbe a csoportba azok a pisztolyok tar
toznak, amelyeknél a gyújtás pirit vagy 
kova (tűzkő) és acél összeütődésénél ke
letkező szikra útján történik. Ez egyben 
ennek a gyújtószerkezetnek a legjelleg
zetesebb vonása. Az ütőkakasos elsütő-
szerkezet feltalálási helye és ideje, va
lamint a feltaláló személye éppen olyan 
tisztázatlan, mint a dörzskerekesé. Az 
általánosan elfogadott vélemény az ütő
kakasos pisztolyok megjelenését a XVI. 
század első negyedére teszi. Eltérőek a 
vélemények e pisztolyok típusainak cso
portosítása esetében is. A szakírók több
sége a következő csoportosítást fogadja 
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el: holland, spanyol, itáliai, svéd, angol, 
skót és francia típus. (Ez utóbbit önálló 
fajtának tekintik.) 

A szerző a továbbiakban az egyes tí
pusok szerkezeti megoldását és működé
sét ismerteti, majd ezeknek a fegyverek
nek a rendeltetéséről szól. Elsőként a 
harcban való alkalmazást említi és meg
állapítja, hogy a XVII. század kezdetére 
a pisztoly a lovaskatona teljes értékű 
harci fegyvere lesz. A polgári területen 
való elterjedése már a XVIII. századra 
esik, amikor az önvédelmi fegyver sze
repét tölti be, elsősorban mint zsebpisz
toly és úti (utazó) pisztoly. De ebben áz 
időben más típusok is kialakulnak, így 
a párbaj pisztolyok és a céllövő pisz
tolyok. 

Az ütésre robbanó anyagok megjele
nése és ajtűzf egy ver ékben való alkal
mazása a Tűzfegyverek fejlődésében új 
korszakot nyitott. Létrejönnek a kémiai 
gyújtású pisztolyok, a csappantyús és a 
gyutacsos pisztolyok. Az első, valóban 
használható elsütőszerkezet megalkotása 
Alexander John Forsyth skót lelkész 
nevéhez fűződik. A róla elnevezett gyúj
tószerkezet fő alkotóeleme egy tartály, 
amelynek egyik felébe az ütésre érzé
keny robbanyóanyagot töltik, a másik fe
lébe egy rugózó ütőszeget építenek. El
sütéskor a kalapáccsá átalakított kakas 
az ütőszegre, az ütőszeg pedig a robba
nóanyagra üt. Ez utóbbinak a szúróláng
ja meggyújtja a lőportöltetet. 

A kémiai gyújtású fegyverek állandó
sult típusa a csappantyús fegyver, egy
ben az elöltöltők utolsó típusa. A felta
láló vagy feltalálók kiléte körül vita fo
lyik, a feltalálás időpontját a szakírók 
1814 és 1818 közé teszik. A csappantyús 
elsütőszerkezet legfőbb előnyei az idő
járástól való teljes függetlenség, továb
bá, hogy a robbanóanyag az elsütés pil
lanatában gyújtotta a lőportöltetet és 
ezzel a találat pontossága fokozódott. 
A lövőt sem lángjelenség, sem gázkilö-
vellés nem zavarta, sőt a gázkilövellés 
elmaradása növelte a lőtávolságot. A tí
pusok felsorolásában a szerző kiemeli 
az Augustin- és a Console-féle elsütő-
szerkezetet. 

A különleges pisztolyok ismertetésével, 
a trombonok, a tercerolok, a gránátlö
vő pisztolyok, a lőszervizsgáló pisztolyok, 
valamint a többcsövű és a többlövetű 
pisztolyok bemutatásával zárul az elöl
töltő pisztolyok tárgyalása. Ezt a fejeze
tet 13 szöveg közti ábra és 67 műnyo-
mású fénykép teszi szemléletessé. 

' A második fő fejezet címe: A hátul
töltő pisztolyok (Balázs József). Ennek 
a fegyverfajtának ha nem is éppen a 

létrejöttét, de igen széles körű elterje
dését a szerző — legalábbis részben — 
Amerika felfedezésével és az Ü j világ 
kialakulásával hozza kapcsolatba. Néze
tét azzal támasztja alá, hogy ebben az 
időben — és főleg a XIX. század első 
felében — Európából nagyarányú be
vándorlás indult meg Észak-Amerika fe
lé, és a szebb életet remélő, jó szándékú 
telepesek között sok kalandor is partra 
szállt. 

A meginduló gazdasági fejlődés az 
élet- és vagyonbiztonság hiányával járt 
együtt és a kialakuló életformában az 
ön- és a csoportbíráskodás gyakori je
lenség volt. A kisméretű, könnyű, több
lövetű fegyverek részben emiatt rend
kívül keresettek lettek: a munka, a pi
henés és a társasági összejövetelek al
kalmával egyaránt. De a katonai köve
telmények is hozzájárultak a pisztolyok 
elterjedéséhez. Ebben az időben már 
határozottan megfogalmazódott a közel
harcban hatásosan alkalmazható, kellő 
tűzgyorsaságú maroklőfegyver igénye. 

A XIX. század első felében — amikor 
a csappantyú már ismeretes volt — a 
puskaművesek elsőként a többcsövű 
forgópisztolyokat, továbbá az" egycsövű, 
de forgó hengerrel felszerelt revolvereket 
szerkesztették meg. Az előbbiek sarában 
a hat- és a nyolccsövű „Pepperbox"-o,k 
voltak jelentősek. 

Az első, harctéri használatra is alkal
mas, egycsövű, forgódobbal felszerelt 
revolver a „Colt". Ezzel a fegyverrel 
Samuel Colt maradandóan beírta a ne
vét a fegyvergyártás történetébe. 

Anélkül, hogy sikerekkel és balsike
rekkel teli életútját részletesen ismer
tetnénk, csupán azt emeljük ki, hogy 
Colt az 1846. évben az Egyesült Álla
mok és Mexikó között kirobbant hábo
rúban „bizonyított". A harcokban a 
„Texas-modell"-nek nevezett, Colt-for-
gópisztolyokkal felszerelt texasi lovasok 
jártak az élen. 

A sok fegyverszerkezet és a sokféle 
fegyver felsorolására nincs módunk, 
ezért ennél a típusnál csak két nevet és 
találmányt emelünk ki. Az első Casimir 
Lefaucheux párizsi puskaműves, aki 
fémhüvelyes, gyúszeges töltényt szer
kesztett, a másik a Smith és Wesson-cégr 
amely elsőként jelentkezett a fegyver
piacon olyan hátultöltő pisztollyal, 
amely peremgyújtású, fémhüvelyű töl
tényt használt. A forgópisztolyok fejlő
désének következő állomását a lebillenő 
csövű, önműködő hüvelykivetővel rendel
kező forgópisztolyok jelzik. Ebben a cso
portban ismét csak Colt, a Smith és 
Wesson, majd Mauser nevével találko
zunk. Innen már csak egy lépés vezetett 
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a napjainkban is használatos öntöltő 
pisztolyok megszerkesztéséhez. 

A fegyverszerkesztők egy része már 
az 1870-es években foglalkozott a lövés
kor keletkező, hátrafelé ható erő hasz
nosíthatóságával. A kísérletezők (Ples-
ner 1872., Lutze 1874., Krnka 1883.) so
rából kiemelkedik Hiram Maxim, aki 
1883-ban egy Winchester-puskát öntöl-
tővé szerkesztett át. Az érdeklődés ek
kor a pisztolyok felé fordult, de az ered
mények csak az 1890-es években kezd
tek beérni. A rendelkezésre álló adatok 
szerint elsőként Ferdinand Mannlicher 
jelentkezett 1894-ben ötlövetű pisztoly-
lyal. 

Az azóta eltelt idő alatt és jelenleg is 
— a polgári használatban, valamint a 
hadseregekben — elterjedten használt, 
egyeduralkodó jellegű öntöltő piszto
lyok felsorolása nem lehet ennek az is
mertetőnek a feladata. Helyette meg kell 
elégednünk az ismertebb fegyverszer
kesztők nevének, illetve a fegyvertípu
soknak az országonkénti felsorolásával. 
Belgium: Bayard, Pieper; Németország: 
Walther, Dreyse, Mauser; Olaszország: 
Beretta; Ausztria: Steyer, Pieper; Ma
gyarország: Fég, Frommer; Anglia-
Webley és Scott; Egyesült Államok: Sa
vage; Csehszlovákia: Zbrojovka. A tá-

Militärgeschichte (Német Demok
rat ikus Köztársaság) 1976. 1—6. szám. 

NDK-beli testvérintézményünk 1976-
ban is tudományos eredményekben gaz
dag 6 folyóirat-számot adott ki. Ezek
ben a hadtörténelmi kutatások legújabb 
állását 25 tanulmány, számos közlemény 
és más publikáció reprezentálja. Vala
mennyiről nem ejthetünk szót, csupán 
a magyar szempontból is figyelemre mél
tókat emeljük ki. 

Különösen a várpalotai új Tüzér Mú
zeum megnyitására tekintettel, első hely
re kívánkozik a tüzér-fegyvernem fejlő
dését áttekintő két tanulmány. 

Ernst Stenzel a 2. számban a 17—18. 
századi későfeudális, majd a 4. számban 
a 19. századi kapitalizmus kori fejlődést 
összegezte. Bevezetőben megállapította, 
hogy a kapitalizmus elemeinek megjele
nésével változás állt be a hadügyben is. 
Az állandó zsoldos hadseregek kialakulá
sával vált a gyalogság és a lovasság mel
lett valódi fegyvernemmé a tüzérség is a 
18. század első felében, A tüzérség fej
lesztésében a 17. században Franciaország 

volról sem teljes felsorolásból nem hiá
nyozhat F. V. Tokarev szovjet fegyver
konstruktőr nevének és munkásságának 
kiemelése. Tokarev a hazánkban is jól 
ismert és a néphadseregünkben 1948— 
1963 között használt TT pisztoly meg-
szerkesztője. 

Az öntöltő pisztolyokról szóló fejezetet 
a szerző azzal zárja, hogy az elmúlt 
másfél évszázad alatt az ismertetett re
volvereken és öntöltő pisztolyokon kí
vül még igen sok látott napvilágot. A 
könyvnek azonban nem az a célja, hogy 
a fegyvergyűjtők katalógusa legyen, 
csupán a maroklőfegyverek fejlődésének 
legjellegzetesebb állomásait, mozzanatait 
igyekszik bemutatni. Ezt a fejezetet 36 
szövegközti ábra és 108 műnyomású 
fénykép illusztrálja. 

A könyv Függeléke (BaláÄjózsef) a 
pisztolyok szerkezetével, működésével 
kapcsolatos fogalmak magyarázatát ad
ja, és ezek eszközeit is bemutatja. (5 
szövegközti ábra és 2 fénykép.) 

A munkát a pisztolyok fejlődésének 
főbb állomásait jelző időrendi táblázat 
teszi teljessé. 

Könyvünket a fegyvertörténet iránt 
érdeklődő olvasóinknak és a szép köny
vek gyűjtőinek ajánljuk. 

Szabó Sándor 

járt az élen, de hamarosan egész Euró
pa átvette a tapasztalatokat. A technikai 
újítások lehetővé tették az ágyúk na
gyobb számban való öntését, a kőgolyó-
kat vasgolyó és kartács váltotta fel. A 
mozsarak és tarackok robbanó, gyújtó 
és világító lövedékekkel tüzeltek. A jobb 
lövedékek és a kiképzés tökéletesítése le
hetővé tette a tűzgyorsaság és a tűzhatás 
fokozását. Ezt segítették elő a későbbiek
ben a matematikai-ballisztikai alapveté
sek is. A lövegsúly, csőhossz, kaliber, lö
vedéksúly, töltet és lőtávolság összefüg
géseinek vizsgálata a kaliber csökkenté
sét, a töltetnek a lövedéksúly felére-har-
madára való leszállítását és a lövegek 
súlyának csökkentését eredményezte. A 
tüzérség, hatásfokának ily módon való 
növekedése ellenére is, csupán még ki
segítő fegyvernem maradt a 18. század 
közepéig. Ekkor a lövegek számának gya
rapodása, a kaliber egységesítése, a tábo
ri tüzérosztályok és -ezredek megszerve
zése egyenrangúvá tette a másik két 
fegyvernemmel. Mindez változást ered
ményezett a harcászatban is, az ütegek 
a vonalban felállt gyalogság előtt vagy 
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mellett foglaltak el tüzelőállást, lehető
leg uralkodó magaslatokon. A. célzótávol
ság általában 2000 lépés volt. 

A tábori tüzérség mellett önálló fejlő
dési irányt vett az ostrom-, a partvédő-
és hajótüzérség, sőt megjelent a 18. szá
zad végére, az ütközetek kimenetelét las-
sabbá tevő tábori nehézütegek megsegí
tésére, a 2—6 fontos ágyúkkal felszerelt 
lovastüzérség is. 

A 19. században a kapitalizmus áttö
rése lehetővé tette az ipari teljesítőképes
ség fokozását, a fegyver és lőszer jó mi
nőségű tömeges gyártását. Ujabb fejlődés 
állt be a hadügyben is. Az oszlopharcá
szat, a gyalogság tömegeinek szuronyro-
hama, módosította a tüzérség szerepét. 
A lövegek zöme tartalékban várta, hogy 
a főparancsnok döntő pillanatban és dön
tő helyen vesse be a csata eldöntésére. 
Ez megkövetelte a mozgékonyság foko
zását. A lövegeket tovább egységesítették, 
számukat állandóan gyarapították. A 
század közepén megkezdték a nehézlöve
gek gyártását, elsősorban az ostromtü
zérség számára. A hátultöltés és a huza
golt cső technikai újítása sokat segített 
a lőtávolság növelése és a találati pon
tosság fokozása terén. A lövegek moder
nizálásával párhuzamosan tökéletesítették 
a lövedékeket is. A hajótüzérség meg
kezdte a lövegek páncélzattal való védé
sét. Ez a robbanólövedékek fejlesztését 
eredményezte. 

A tüzérség fejlődése visszahatott a 
harcászat fejlődésére is, a gyalogság raj
vonalban és azt követő századoszlopok
ban vette fel a harcot az ellenséggel, 
hogy csökkentse az ellenséges tüzérség 
pusztító hatását. Mindez egyúttal megkö
vetelte a saját tüzérséggel való egyezte
tést, csírájában itt jelentkezett az össz-
fegyvernemi harcászat. 

A század végi imperialista fejlődés a 
tömeges termeléssel olcsóbbá tette a ha
ditechnika gyártását. Ekkor fejlesztették 
ki a tüzérség számára a gyorstüzelő lö
vegeket, a füst nélküli lőport, a robbanó
gránátot, a léghajók elleni harcra az el
ső légelhárító lövegeket, továbbá raké
tákat, majd a gépágyút, a csőhátrasiklást 
gátló hidraulikát, egységes lövedéket, tö
kéletesített elsütőszerkezetet stb. A tech
nikai újítások mellett a harcászat még 
mindig a tábori ütegek nyílt felvonulá
sát, a közvetett célzású tüzelést, a gya
logságnak az ellenséges állásokig való 
követését helyezte előtérbe. A katonai 
vezetők ekkor még nem ismerték fel a 
haditechnika által nyújtott új lehetősé
geket — fejezte be elemzését Ernst Sten-
zel. 

Az 5. számban közölték Helmut 
Schnitter tanulmányát az 1776—1783 köz
ti amerikai függetlenségi háborúról „Pol
gári forradalom és forradalmi háború" 
címmel. Már ez a cím is jelzi a marxis
ta—leninista hadtörténelem állásfoglalá
sát, amely ezt a háborút nemcsak az an
gol gyarmatosító hatalom elleni küzde
lemnek, hanem elsősorban polgári forra
dalomnak tekinti, amelynek során a fel
törekvő amerikai burzsoázia biztosította 
osztályuralmát, és egyúttal megszüntette 
a gyarmati elnyomást. 

A tizenhárom gyarmat egyesülését a 
forradalom során a belső piac fejlődése 
kényszerítette ki. A szemben álló erők 
képlete nem egyszerűen a gyarmatosítók
ra és á gyarmatosítás ellen küzdőkre 
korlátozódott. A gyarmaton élők között 
is voltak reakciós erők — így a hivatal
nokréteg mellett tőkések is —, amelyek 
az anyaországhoz tartozás mellett álltak 
ki, a függetlenségért küzdők tömegét 
ugyanakkor a helyi ipari és pénzügyi, 
valamint ültetvényes burzsoázia mellett 
farmerek, városi plebejus erők, bérmun
kások alkották. A gyarmatokra rótt ter
hek elviselhetetlen fokozása ' érlelte meg 
a forradalmi helyzetet. 

A robbanásra az 1773-as bostoni tea
délután adott jelt, megkezdődött a for
radalmi erők fegyveres gyülekezése, a 
néptömegek felkészülése — milíciakötelé-
kekben — a harcra. Velük szemben az 
angolok jól kiképzett, felszerelt zsoldos
seregei álltak, az utánpótlásnak azon
ban az anyaországból kellett érkeznie. 

1775-ben mindenesetre a gyarmatok 
vezető politikusai felismerték egy had
sereg megszervezésének szükségességét, 
amelyet George Washington parancsnok
sága alatt önkéntesekből toboroztak. A 
felkelők harmadik erőforrása erős flot
tájuk volt. A függetlenségi háború során 
a gyarmatosítók vásárolt német zsoldo
sokkal, míg a felkelők Európából érke
zett különböző nemzetiségű önkéntesek
kel erősödtek. 

A háború első szakaszában döntő po
litikai lépések történtek, az 1776. július 
4-i függetlenségi nyilatkozat és az 1777. 
november 15-i konföderációs cikkelyek 
elfogadása, az 1778. február 8-i ameri
kai—francia szövetségkötés. Ezekre tá
maszkodva sikerült a széles néptömege
ket a forradalom érdekében mozgósítani 
és kiegyenlíteni a kezdeti katonai kudar
cokat. A háború második szakaszában, 
1778 tavaszától 1782 tavaszáig, az ekkor 
megkötött előzetes békéig, a katonai erő
viszonyok is az Egyesült Államok javára 
változtak meg. Ehhez jelentős nemzet
közi segítség is járult. Ennek következté-
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ben az angolok fokozatosan az ameri
kai területek kiürítésére kényszerültek. 
1783. szeptember 3-án pedig a párizsi bé
kével az Egyesült Államok függetlensége 
nemzetközi jogi elismerést nyert. Ezzel új 
polgári állam született, amely biztosítot
ta a kapitalista fejlődés fellendülését 
ezen a kontinensen is — zárta tanulmá
nyát Helmut Schnitter. 

Valamennyi számban folytatódott a 
vitafórum a militarizmus eredetéről és 
fejlődéséről. 

A hozzászólások közül Frank Bauer és 
Kari Schmiedel a német szociáldemok
rácia 1865—1875 közti militarizmusképét 
elemezte az 1. számban. Rámutattak, 
hogy Marx és Engels tudományos had
ügyi tanítására támaszkodva a forradal
mi német szociáldemokrácia a kapitalista 
kizsákmányolás elleni harc során fej
lesztette ki a porosz—német militarista 
állammal, a fegyverkezéssel, kardcsör
tetéssel és fokozódó elnyomással, továbbá 
a saját soraiban jelentkező opportuniz
mussal szembeni antimilitarista koncep
cióját. 

E kérdéskörben önálló tanulmányban 
foglalkozott a 6. szám hasábjain Horst 
Giertz és Wolfgang Küttler a militariz
mus kérdésének Lenin műveiben való 
tárgyalásával. A szerzők rámutattak, 
hogy Lenin szoros összefüggésben tár
gyalta a militarizimus és az imperializ
mus problematikáját, és a militarizmus 
fogalmának tartalmi meghatározásakor a 
monopolkapitalizmusban eredő szociális
gazdasági gyökerekből indult ki. Elemzé
se módszerét tekintve, Lenin az impe
rializmus 20. század eleji fejlődését és az 
akkori imperialista háborúkat tartotta 
szem előtt. Következtetései az imperia
lizmus és a militarizmus közti összefüg
gésekre, és így a néptömegek antiimpe
rialista és antimilitarista harcának egybe-
fonódására vonatkoztak. 

Bernhard Mahlke a 2. számban közölt 
hozzászólásában a militarizmus és a 
Hitler-fasizmus összefüggését elemezte és 
rámutatott, hogy mindkettő a monopol
kapitalizmus belső és külső agresszivitá
sából fakadt, egymást kölcsönösen felté
telezte és egymásba sokszorosan átfolyt. 

Ezt a hozzászólást jól egészítette ki a 
3. számban Klaus Drobisch írása a német 
antifasiszták antimilitarista munkájáról, 
amelyben azt hangsúlyozta, hogy a fa
siszta diktatúra megdöntéséért, a prole
tárforradalomért vívott harc szorosan 
egybefonódott az imperialista háború 
megakadályozásáért, a békéért vívott 
küzdelemmel. 

Gerhart Hass az 5. számban további 

kutatásra ösztökélt hozzászólásával a fa
siszta rendszer katonai vezetőinek a poli
tikai vezetés döntéseiben játszott szerepéi 
illetően. 

Az antiimperialista, antimilitarista 
harc témaköréből elsőként Walter Wim-
mernek a 3. számban megjelent tanul
mányát emeljük ki, amelyben Ernst 
Thälmann-nak a Szovjetunió megvédését 
illető felfogását elemezte. Ernst Thäl
mann az oroszországi forradalom győzel
mét követően a proletariátus antiimpe
rialista harcát egyúttal a szovjethatalom 
biztosításáért vívott küzdelemnek is te
kintette, és így Leninnek a proletárfor
radalom egy országbeli győzelméről és 
a proletár világforradalomról vallott né
zetét képviselte. Ezért erőteljesen fel
lépett a trockistákkal és ultrabalosokkal 
szemben, többek között a Komintern 
1926-os konferenciáján. A szovjethatalom 
védelmére mozgósított minden forradal
márt az első imperialista agressziótól 
kezdve állandóan. 

Mindenkor az volt Ernst Thälmann 
meggyőződése, hogy az első szocialista ál
lam léte döntő tény a nemzetközi pro
letariátus osztályharca szempontjából, 
ezért az imperialista támadásokkal szem
beni megvédése internacionalista köteles
ség. A szovjetellenes hadikészülődések 
elhárítását egyúttal minden egyes impe
rialista állam munkásosztálya érdekében 
állónak is tartotta, mivel a hadikészülő
dések egyúttal együtt jártak az elnyomás 
és kizsákmányolás fokozódásával. A 
Szovjetunió védelméért szervezett harcot 
ugyanakkor a békéért vívott küzdelem
nek is tekintette, míg az antimilitarista 
harccal elháríthatónak tartotta a szov
jetellenes intervenciós háborút. 

A fenti elemzést jól egészíti ki szintén 
a 3. számban Edgar Doehler és Egbert 
Fischer tanulmánya' Ernst Thälmann-
nak a német munkásmozgalom 1929— 
1933 közti antifasiszta fegyveres harcá
hoz való hozzájárulásáról. A fasizmus 
fokozódó előretörésére tekintettel Ernst 
Thälmann az NKP döntő feladatának a 
dolgozó tömegek mozgósítását látta, hogy 
megvédjék a demokratikus és szociális 
jogokat, elhárítsák a fasiszta veszélyt. E 
harcban legerősebb és leghűségesebb szö
vetségesnek a szovjet államot és annak 
Vörös Hadseregét tekintette, és egyúttal 
az első proletárdiktatúra megvédésére is 
mozgósított. A proletariátus önvédelmi 
szervezetének szükségességét is világosan 
látta, és a Vörös Frontharcos Szövetség 
1929. május 6-i betiltását követően an
nak illegális fenntartásáért állt ki. 
Ugyanakkor indítványozta új legális vé-
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delmi szervezetek létrehozását is a foko
zódó fasiszta terrortámadások elhárításá
ra, így jött létre az NKP vezetésével 
1930-ban a Fasizmus Elleni Harci Szö
vetség, mint egységfront-jellegű, pártok 
fölötti tömegszervezet, amelyet a demok
ratikus centralizmus elve szerint szer
veztek meg. Ezen túlmenően 1931-ben il
legálisan megszervezte az NKP a fegy
veres önvédelmi osztagokat is. A Vörös 
Frontharcos Szövetség és a Fasizmus 
Elleni Harci Szövetség tagjai továbbra 
is fegyvertelenek maradtak. Folyt azon
ban a tömegek antifasiszta mozgósítása, 
és 1932-ben az NKP vezetésével megala
kult az Antifasiszta Akciófront, majd a 
Tömegönvédelmi Mozgalom is. Mindez 
mégsem volt elégséges a fasiszta hata
lomátvétel megakadályozásához — ezzel-
zárul ez a tanulmány. 

Arnold Reisberg tanulmánya a 6. 
számban az 1934. februári ausztriai fegy
veres osztályharcok katonapolitikai vetü
letét vizsgálja. A nemzetközi és az oszt
rák munkásmozgalom antifasiszta küz
delmének e jelentős eseménye Ausztria 
államapparátusának fokozódó fasizálódá-
sa következtében következett be. Az 
Osztrák Kommunista Párt 1933-as betil
tása után a munkásosztállyal szemben 
még brutálisabban fellépő erőszakszerve
zet elleni harcra szóló jeladást a Szo
ciáldemokrata Párttól várták a dolgozó 
tömegek. Ez azonban, az illegális Kom
munista Párt követelése ellenére, késett, 
ugyanakkor a dolgozók elkeseredettsége 
nőtt. így 1934. február 12-én a linzi szo
ciáldemokrata munkásotthon rendőri át
kutatása tűzharccá változott és ez a ké
szülő fasiszta diktatúra elleni harci jel
adássá vált. 

Hamarosan egész Linzre kiterjedt a 
fegyveres harc, de már ekkor megmu
tatkozott az alapvető gyengeség, a köz
ponti vezetés hiánya, a harccselekmények 
összehangolatlansága. Az egyes csoportok 
elszigetelten vették fel a küzdelmet, és 
szükségszerűen vereséget szenvedtek a 
túlerőben levő karhatalommal szemben. 
A linzi harcok hírére Bécsben a szociál
demokrata vezetés kényszerült általános 
sztrájkra felhívni és az illegalitásba szo
rított fegyveres önvédelmi osztagait moz
gósítani. A kezdeményezést azonban át
engedte a kormánynak, amely azonnal 
kihirdette a rendkívüli állapotot és a 
rendőrség mellett tüzérséggel megerősí
tett katonai alakulatokat vetett be a 
munkások ellen. A harc a proletariátus 
részéről itt is elszigetelt csoportokban 
folyt, mindenesetre egyes helyeken egé
szen február 15-ig. 

Fegyvert fogtak Felső-Ausztria, Stájer
ország és Tirol ipari proletárjai is, de 
elmaradt Alsó-Ausztria dolgozóinak Bécs 
számára oly fontos felkelése, és a többi 
tartomány sem mozdult meg. Nem való
sult meg az általános sztrájk sem, a 
közlekedési dolgozók és mások" korábbi 
kudarcaik miatt nem csatlakoztak. Az ál
lamapparátus győzelme így nem volt két
séges, és ezt brutális megtorlás követte. 

Az általános fegyveres felkelés elma
radása elsősorban a szociáldemokrata 
fegyveres önvédelmi csoportoknak a tö
megektől való elszigeteltségére és magá
ramaradására, a munkásosztály megosz
tottságára és a marxista—leninista párt 
vezető szerepének hiányára volt vissza
vezethető. A kudarcból az Osztrák Kom
munista Párt levonta a következtetéseket, 
és közvetlen feladatnak ezután a demok
ratikus és szociális jogok visszaállítá
sáért vívandó harcot tűzte maga elé — 
fejezte be fejtegetését Arnold Reisberg. 

A fegyveres antifasiszta küzdelemmel 
foglalkozik Roland Jäntsch tanulmánya 
is a 3. számban, amelyben a spanyolor
szági német interbrigadisták katonai 
szervezeteit dolgozta fel. A fasizmus és 
antifasizmus közti világméretű harc je
gyében a Spanyol Köztársaság népfront
államának megvédésére, a spanyol nép
hadsereg fegyveres támogatására 54 or
szágból 35 000 önkéntes sietett, köztük 
mintegy 5000 német kommunista és anti
fasiszta. A német interbrigadisták több
sége a XI. Nemzetközi Brigádban szol
gált, ezt német brigádnak is tekintették. 
Ez a brigád a német antifasiszta-demok
ratikus néphadsereg csíráját jelentette. 
80 százalékban munkások, mellettük pa
rasztok és értelmiségiek alkották. Poli
tikai szempontból 70,8 százalékuk kom
munista és ifjúkommunista volt, 8,7 szá
zalék tartozott más munkáspárthoz, míg 
a többiek pártonkívüliek voltak. A XL 
Nemzetközi Brigád élén politikailag meg
bízható, magas képzettségű parancsno
kok álltak, egy időben a magyar Mün-
nich Ferenc. Politikai-ideológiai segítő
ként komisszárok álltak a parancsnokok 
mellett. Század szinten és ettől felfelé 
működtek pártszervezetek választott ve
zetőséggel. 

A kommunista pártszervezetek tevé
kenysége döntően hozzájárult a nehézsé
gek leküzdéséhez, a magas harci érték 
biztosításához, a hadi sikerekhez és a 
proletár internacionalizmus erősítéséhez 
is. A XI. Nemzetközi Brigádban a kez
deti német többség mellett ugyanis idő
legesen és egyre növekvő számban 25 
más nemzet önkéntesei is szolgáltak. A 
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brigádon belüli szilárd fegyverbarátság 
hozzájárult a többi nemzetközi és spa
nyol brigáddal való szoros harci közös
ség érzésének tudatos vállalásához is. 

A XI. Nemzetközi Brigád harci érté
kének fokozódásához is hozzájárulást je
lentett a szovjet kiképzők és tanácsadók 
tevékenysége, a szovjet fegyverszállítás. 
A szovjet segítség ugyanakkor tovább 
szilárdította a fasizmus fölötti győzelem
be vetett hitet a német kommunisták és 
antifasiszták körében — fejtette ki befe
jezésül Roland Jäntsch. 

A második világháborúval foglalkozó 
publikációk közül elsőként Leonyid P. 
Kozlounak a 4. számban megjelent, a 
szovjet hadsereg lövészegységeinek a 
Nagy Honvédő Háború alatti páncélelhá
rító tevékenységét tárgyaló tanulmányá
ról teszünk említést. Ebben az 1936-os 
Ideiglenes Tábori Szolgálati Szabályzat 
kibocsátásától a Nagy Honvédő Háború
ban aratott győzelemig kíséri nyomon a 
lövészcsapatok ellenséges páncélos táma
dásokkal szembeni védelmének kérdését. 
Részletesen elemzi a páncélelhárító tűz, 
a páncélosok elleni műszaki zárak, a sa
ját harckocsikkal végrehajtott ellenma
nőver, valamint az élőerők és tűzeszkö
zök ellenséges páncélosokkal szembeni 
fedezésének fejlődését. 

Azzal a hatással, amelyet a szovjet 
hadseregnek a Nagy Honvédő Háború
ban aratott győzelme a hadseregen be
lüli hazafias és internacionalista neve
lésre gyakorol, az 1. és a 2. számban 
Alekszej A. Jepisev tanulmányai foglal
koznak. Részletes elemzéssel bizonyítja, 
hogy ez a győzelem hatalmas lehetősége
ket nyújt a nevelőmunkában, ugyanak
kor a szovjethatalom erkölcsi-politikai 
potenciáljának fontos alkotórésze, amely 
az idő múlásával sem veszít jelentőségé
ből és értékéből, a szovjet embereket to
vábbra is új hőstettekre serkenti. 

Ugyancsak az 1. számban a szovjet 
harci hagyományoknak az NDK Nemzeti 
Néphadseregében folyó osztályharcos ne
velésben játszott szerepét tárgyalja 
Siegfried Mai és Werner Thiel közös ta
nulmánya. 

Heinz Kessler az 1. számban az NSZEP-
nek azt a történelmi szerepét elemzi, 
amelyet az NDK Nemzeti Néphadseregé
nek modern szocialista hadsereggé való 
fejlesztésében játszott. 

A 2. számban Hans Höhn közöl érde
kes tanulmányt a Nemzeti Néphadsereg 
szárazföldi haderején belüli hadelméleti 
fejlődésről. 

A 2. számban Albrecht Charisius az 
imperialista katonai koalíciókról és a 
NATO stratégiájáról közöl történelmi át
tekintést, a 3., 5. és 6. számban pedig 
Tibor Dobias-szal közösen áttekinti a 
NATO katonai stratégiájának fejlődését 
az 1950-es, az 1960-as és az 1970-es évek
ben. 

Az 5. számban Gerd Schimansky-Geier 
tanulmánya jelent kiegészítést ehhez, 
amennyiben részletesebben tárgyalja 
Görögország és Törökország jelentőségét 
a NATO déli szárnya szempontjából. 

Más tekintetben nyújt kiegészítést a 
militarizmusról szóló vita keretében a 4. 
számban megjelent hozzászólás, amely
ben Georg Heitsch az NSZK legfelsőbb 
katonai vezetéséről szól a militarizmus 
szemszögéből. 

A fent jelzetteken kívül még több ta
nulmány és közlemény, forráspublikáció 
és visszaemlékezés jelent meg a Militär
geschichte 1976-os évfolyamában, ame
lyek igényt tarthatnak a magyar közön
ség érdeklődésére is, és amelyekről csu
pán hely hiányában nem ejtünk most 
szót. (Zachar József) 



KRONIKA 

RÁKÓCZY ROZÁLIA 

AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI 

Magyar internacionalisták a szovjethatalomért 
— bolsevikok a Magyar Tanácsköztársaságért 

Időszaki kiállítás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére 

„Az emberiség történetében először 
vették kezükbe a dolgozó osztályok a 
hatalmat, saját vérük árán vívták ki sza
badságukat. Ezt a szabadságot nem enge
dik ki a kezükből. A felfegyverzett nép 
őrködik a forradalmon. Dicsőség a nagy 
harcban elesetteknek! Legyen az ő ügyük 
az élők ügye" — a Moszkvai Forradalmi 
Tanács kiáltványa a már győztes forra
dalom után született, 1917. október 26-án. 
Hosszú és nehéz volt az oroszországi 
munkásmozgalom útja a kezdetektől a 
vérbefojtott 1905-ös forradalmon, a vi
lágháború kegyetlen négy évén át, míg 
ezeket a sorokat papírra vethették. Pedig 
az újabb nehéz harcok még csak ezután 
kezdődtek. 

A kompromisszumokkal és Szovjet-
Oroszországra nézve súlyos feltételekkel 
terhelt — 1918. március 3-án aláírt — 
breszt-litovszki békeszerződés lélegzetvé
telnyi szünethez juttatta az alakulóban 
levő munkásállamot, de ugyanígy időt 
nyertek a cári Oroszország szövetségesei 
— és immár a fiatal szovjet állam ellen
ségei — az intervenció előkészítésére. 
Már 1918. márciusának végén, s utána 
folyamatosan áprilisban, az angolok 
partra szálltak Vlagyivosztokban, Mur
manszkban, Arhangelszkben ; májusban 
ellenforradalmár tisztjei vezetésével fel
lázadt a hazatérés előtt álló csehszlovák 
légió. A belső reakció helyi ellenforradal
mi felkelései is nehezítették, sőt az Ural 
és Szibéria jelentős részén lehetetlenné 
tették a szovjetek működését. Kornyi-
lov, a doni ellenforradalmi erőktől tá
mogatva, általános támadást indított a 
Volga vidékére. A békeszerződésre hivat
kozva Németország, illetve az Osztrák-
Magyar Monarchia megszállás alatt tar
totta a Baltikumot, Ukrajna és Belorusz-

szia nagy részét. Szovjet-Oroszország há
romnegyed része került ellenséges meg
szállás alá, éppen azok az országrészek, 
amelyek a szén 80%-át, a nyersvas- és 
acéltermelés 75%-át adták. A mezőgaz
daságilag legértékesebb részek elveszté
sével éhínség fenyegette az országot. 

Ebben a súlyos helyzetben — amikor 
a Szovjetek Végrehajtó Bizottságának az 
országot egységes katonai táborrá kellett 
nyilvánítania — hatalmas erők fogtak 
össze Szovjet-Oroszország megmentésé
re. Csepp a tengerben — erkölcsi ereje 
mégis felmérhetetlen annak a ténynek, 
hogy a forradalom védelmére keltek a 
különböző nemzetiségű volt hadifoglyok 
is. 1918. március 14-én a hadifoglyok 
összoroszországi kongresszusa döntött a 
harcban való részvételről. A magyar for
radalmi hadifoglyok és szocialista emig
ránsok harcában tevékeny és irányító 
szerepet vállalt a március 24-én alakult 
Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt 
Magyar Kommunista Csoportja. A „ren
díthetetlen százezer" a polgárháború 
szinte valamennyi frontján ott küzdött. 
A parancsnoki karnak is számos magyar 
tagja volt: Kun Béla, Ligeti Károly, 
Münnich Ferenc, Zalka Máté és még so
kan mások. 

1918 őszére a sikeres harcok nyomán 
a szovjet és nemzetközi harcosok meg
védték Cáricint, visszaszorították Ka-
zany, Szimbirszk, Szamara területéről az 
ellenséget, felszabadították az észt, lett, 
litván területeket. Belorusszia és Ukraj
na legnagyobb része is felszabadult 1919 
tavaszára. Az első világháborút időköz
ben befejezett antant hatalmak által je
lentősen támogatott Kolcsak admirális 
hadseregét pedig 1919 őszéig az Ural mö
götti területekre kényszerítették. 1920. ja-

— 149 — 



nuárjában a Vörös Hadsereg felmorzsol
ta Gyenyikin ellenforradalmi hadseregét, 
visszavetette Jugyenyics Petrograd ellen 
indított támadását, novemberig megsem
misítő csapást mért Vrangel hadseregére. 
1921 elején befejeződött az utolsó ellen
forradalmi erők felszámolása a Kauká
zuson túli területeken is. A fiatal szovjet 
állam győztesen került ki a harcokból. 

„Ha visszatekintünk az elmúlt négy 
évre, azt látjuk, hogy az orosz proletariá
tuson kívül egyetlen más proletariátus 
sem aratott teljes győzelmet a burzsoá
zián." Lenin 1921-ben mondott szavai 
emlékezetünkbe idézik 1919 magyaror
szági hősi harcait, amikor Magyarorszá
gon is felcsillant a proletariátus győzel
mének reménye, és a Magyar Tanácsköz
társaság védelmében, önfeláldozó, hősies 
harcban, a magyarokkal vállvetve küz
dött az orosz „bolsevikiek", a volt hadi
foglyok nagy része. 1919. áprilisától, a 
román burzsoá királyi hadsereg támadá
sától kezdve, a változó sikerű harcokban 
majd minden fronton ott találjuk a Vö
rös Hadsereg kötelékében az önkénte
sekből szervezett nemzetközi alakulato
kat. 

A Magyar Tanácsköztársaság tragédiá
ja, hogy az erőtlen, a négyéves háború
ban teljesen kifosztott országgal szem
ben az antant hatalmak és a monarchia 
utódállamainak szinte kimeríthetetlennek 
látszó anyagi és technikai bázisa állt, 
az egyetlen — karnyújtásnyira levő — 
baráti ország pedig a magyarországihoz 
hasonló súlyos gondokkal küzdött. A 
nemzetközi reakció munkája — hogy 
mindenáron elszigetelje a Magyar és a 
Szovjet Tanácsköztársaságot — tökéletes 
volt. 

A fegyveres harc Magyarországon 1919. 
augusztusában befejeződött, a Magyar 
Tanácsköztársaságot leverték. De a har
cok neves és névtelen résztvevőinek és 
a győztes szovjet-oroszországi harcok ré
szeseinek ércnél maradandóbb emlékét 
őrzi az utókor. Ebből a hatalmas emlék
műből jelenített meg fényképek, tárgyak, 
idézetek segítségével részleteket az Or
szágos Hadtörténeti Múzeum, a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum, a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság, a Szovjetunió 
Központi Forradalmi Múzeuma és a 
szovjet Fegyveres Erők Központi Múzeu
ma közös kiállítása a Hadtörténeti Mú
zeum épületében. 

A kiállítást Katona Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, a Buda
pesti Pártbizottság első titkára, 1977. ok

tóber 14-én, a Nagy Október jegyében 
nyitotta meg, köszöntve az ünnepségen 
megjelent veteránokat, egykori interna
cionalistákat, V. J. Pavlov szovjet nagy
követet, a Budapesten akkreditált kato
nai attasékat, a közreműködő múzeumok 
és társadalmi szervek vezetőit. A meg
nyitót a Magyar Néphadsereg Művész
együttesének forradalmi dalokból össze
állított műsora tette még ünnepélyeseb
bé. 

„Az imperializmusba átnőtt kapitaliz
mus objektív szükségszerűséggel meg
szülte az imperialista világháborút" — 
indítja Lenin tömör meghatározása a ki
állítást. Az idézetet az első világháború 
egyes epizódjait felvillantó képek veszik 
körül: bevonulás, roham, kitüntetés, rok
kantság — és a „végállomás", a katonai 
temető, egyforma keresztek százaival; a 
kevés kép is meggyőző erővel tárja elénk 
a háború borzalmait. 

A fegyverek, egyenruhák is a világhá
borút idézik, s egy — már a forradalmak 
korszakában kinyomtatott — plakát sta
tisztikai adatokkal mondja el azt, amit 
korábban a képekről láttunk. 

A háború „természetes" velejárója a 
hadifogság. Magyarok tömegei kerültek 
többek között oroszországi hadifogolytá
borokba is. Ottani életüket eddig nem 
ismert, jobbára először kiállított fényké
peken kísérhetjük végig. Igen dekoratív 
térképet helyeztek el ugyanitt, jelezve 
azokat a táborokat, ahol a forradalmi 
szervezkedések megindultak. 

A fogolytáborokba került katonák igye
keztek változatossá tenni egyhangú nap
jaikat: faragvány okát, kisplasztikákat, 
karikatúrákat, rajzokat készítettek, ezek
ből szép gyűjteményt mutat be a kiállí
tás. 

A szellemi „eltunyulás" ellenszere az 
újság. S mivel kívülről nem nagyon ju
tottak újságokhoz, számos fogolytábor
ban maguk szerkesztettek lapokat. Eze
ket legtöbbször a forradalmi agitáció 
szolgálatába állították. 

A hadifoglyok életében a legnagyobb 
változást a cárizmus megdöntése jelentet
te. Többségük örömmel üdvözölte a for
radalmi változást. Gyóni Géza így kö
szönti az eseményeket: „Szent arcod előtt 
leborulok térdre Távoli bús nép keserű 
fia Ki most ébredsz frissen, fiatalon for
radalom S végig táncolsz a vérszagú vi
lágon." 

Kevés, de igen jól kiválasztott fénykép 
illusztrálja a cárizmus megdöntését, és 
egyetlen tárgy a bukott korszak jelké
peként: a törött, megkopott aranyozású 
cári sas. 

- 150 — 



Ellentétként az ujjongó, forradalmi 
Moszkva fényképe 1917. május elsején. 

És két értékes dokumentum másolata: 
az Izvesztyija 1917. évi 208. és 209. száma, 
amely a békéről és földről szóló dekré
tumot címoldalán közli. 

Az oroszországi eseményekkel egyidő-
ben orosz hadifoglyok százai, ezrei dol
goznak, élnek Magyarországon. Korabeli 
fényképeket láthatunk a hadifogoly mun
kásokról, az általuk készített és életük 
jellemző epizódjait megörökítő rajzokról. 
Itt láthatjuk a már megszokott hadifo
goly-emléktárgyakat, amelyek többsége 
az orosz népművészet jellegzetességeit 
hordja magán. Emlékeztető a hazára. 

Az orosz forradalom a nemzetközi im
perializmus összefogása révén csakhamar 
veszélybe került — megmentésére az 
orosz munkások, katonák, parasztok mel
lett felsorakoznak a magyar hadifoglyok 
A harcok megszervezésében élen járnak 
a kommunisták. Emlékezetes esemény
ről és időpontról láthatunk fényképet, 
magyar kommunisták vettek részt az 
1918. november 7-i ünnepségen a Kom
munisták Magyarországi Pártjának zász
lajával. A kép mellett a zászló másolata 
is látható. 

A több színtéren folyó eseményeket 
külön elhelyezett kronológiai tájékoztató 
teszi világossá, a dátumok mellett csak 
a legszükségesebb szöveg. Tömörségével 
háttérben marad, így nagyobb hangsúlyt 
kapnak a dokumentumok, fényképek tár
gyak. 

Hasonlóan világos a hadműveleti tér
kép az intervenció és a polgárháború el
ső évéről. 

A forradalmi megmozdulás Magyaror
szágon is elmozdítja helyéről a régi ural
kodó osztályt. A haladó mozgalomban 
részt kívánnak venni az orosz hadifog
lyok is. Kéréssel fordulnak a „Magyar 
Nemzeti Tanácshoz! Engedjetek részt 
venni a ti nemzeti szabadságharcotok
ban." 

A magyarországi proletárhatalom vé
delmére megalakuló Vörös Hadsereg mel
lett ott találjuk a nemzetközi ezredeket 
is. A képek mellett a hősi korszak tanúi : 
a Csepeli Vörös Ezred 2. zászlóaljának, a 
Vörös Vasas Hadosztálynak és a 3. ö n 
álló Nemzetközi Vörös Ezrednek a zász
lója. 

Mindkét, de különösen a magyar pro
letárállam számára szükséges lett volna, 
ha sikerült a magyar és a szovjet csapa
tok egyesítése. Erről a kísérletről, az 1919. 
március—júniusi csapategyesítési elkép

zelésekről színes térképvázlatot találunk 
a kiállításon. 

Szovjet-Oroszország többfrontos küz
delme óriási erőfeszítéseket kívánt. Az 
ezekben részt vállalt magyarokról kiállí
tott fényképeik — Turkesztánból, Szibé
riából, a Vrangel elleni hadműveletekről 
— önmagukért beszélnek. A harcokban 
használt fegyverek, egykorú rajzok, szov
jet agitációs plakátok teszik teljessé a 
körképet. 

Rövid híradás még a Magyar Tanács
köztársaság leveréséről, majd Szovjet-
Oroszország két évvel későbbi nagyszerű 
győzelméről. És egy tablósor a magyar 
internacionalistákról: „Százan a száz
ezerből". 

„A magyar—szovjet barátságnak hő
sök vérével megpecsételt múltja — és 
ezért biztos jövője van" — fogalmazta 
meg Kádár János a két nép baráti kap
csolatának lényegét. Az idézet utáni kép
sor napjainkig mutat be nagy jelentőségű 
eseményeket. Fényképek a túszcsere foly
tán kiszabadult magyar politikai foglyok
ról, három (magyar, szovjet és spanyol) 
nép hőséről, Zalka Mátéról, az 1848-as 
forradalom és szabadságharc zászlóinak 
ünnepélyes visszaadásáról, Budapest fel
szabadításáról, a magyar—szovjet barát
sági szerződés aláírásáról, a Varsói Szer
ződés tagállamai fegyveres erőinek „Vér
tes" hadgyakorlatáról, a Magyar—Szovjet 
Barátság Park avató ünnepségéről, Ká
dár János és Leonyid Brezsnyev talál
kozójáról, a Barátság kőolajvezetékről, 
és végül a világtörténelmet átformáló 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulójára született csepeli jubileumi 
munkaverseny-felhívásról. 

A kiállítás tartalmi szempontból rend
kívül igényes, a hangsúlyt mindvégig a 
kiállított képekre, tárgyakra helyezi ; csak 
örömmel üdvözölhetjük, hogy szakítottak 
a túlzottan didaktikus, mindent megma
gyarázó, szöveggel teletűzdelt módszer
rel. Rendkívül jó megoldás volt, hogy 
csak ahol szükségesnek látszott, helyez
tek el — és nem a képsorok egységét 
megszakítva, hanem a terem egyik falá
nál elkülönítve — rövid, tömör magya
rázatot, jobbára a dátumokra és azok rö
vid megvilágítására szorítkozva. A kép
sorok között csak egy-egy odaillő idéze
tet olvashatunk Lenin, Kun Béla, Ligeti 
Károly— a résztvevők — és Móricz Zsig
mond. Thomas Mann — a kortársak — 
tollából. 

A kivitelezés az első pillanatban meg
lepő: nyers fenyővázra helyezett képek, 
tárgyak; léckeretes vitrinekben a fegyve
rek. Szokatlan, hogy a ruhák, zászlók 
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szabadon állnak. Végső soron azonban 
kedvező az összkép, a kivitelezők megta
lálták azt a formai megoldást, amivel a 
tartalom teljes kibontakozását szolgál
hatták. 

A Képtár a téli hideg elől az udvarun
kon álló műemléképületből beköltözött a 
Múzeumba. A nyáron át nagy látogatott
ságnak örvendett modern képzőművésze
ti alkotások az első emeleti folyosóra ke
rültek, elvezetve a látogatót az új, „Had
seregünk — Katonáink" elnevezésű pá
lyázat méltatott és díjazott műveihez. 
Ezt az újabb pályázatot a Magyar Nép
hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége és 
a Magyar Képzőművészek Szövetsége 
hirdette meg, s örvendetes volt látni, 
hogy megszaporodott a jelentkező művé
szek és alkotások száma. A mai magyar 
képzőművészetben rangot jelent a Ma
gyar Néphadsereg életéről szóló művek
kel jelentkezni, számunkra ezt bizonyí
totta a pályázat eredménye. 

És végre láthatunk egy igazán szépen, 
szeretettel rendezett kiállítást, tágas, jól 
világított termekben; olyan kiállítást, 
ahol a rendező és a kivitelező szakított a 
— múzeumaink nagy többségére sajnos 
jellemző — oktalan szimmetriával. Időn
ként a műélvezetnél nagyobb a bosszú
ság, amikor két kicsi kép között találunk 
egy más művésztől származó nagyot, 
majd néhány teremmel odébb, a koráb
ban már látott egyik művész két kicsi 
képe között ismét egy nagyot . . . és így 
tovább, teremről teremre. 

A rendezői gárda egy helyen követke
zetlen, Benedek György „Átkelés" és 
„Lebegés" című alkotásai közé beiktatták 
Vali Dezső „Tökéletesen álcázott harc
kocsi" című képét. Mégis javukra írható 
annyi, hogy e három festményen kívül 
mást nem helyeztek erre a falszakaszra. 
Mindhárom mű stílusa és kivitelezése, a 
művészek felfogása a választott katonai 

A kiállítást Ság vári György, a Had
történeti Múzeum és Győrfi Sándor, a 
Munkásmozgalmi Múzeum munkatársa 
rendezte, a tervezés és kivitelezés a két 
múzeum közös munkája. 

témáról olyan egyedülálló, hogy e három 
alkotást nehéz lett volna máshová beil
leszteni. 

Sajnos, még mindig kevés a kisplasz
tika, szobor. Mind közül legnépszerűbb 
talán a földetérés pillanatát, hangulatát 
visszaadó „Ejtőernyős" (Záhorzik Sándor-
műve); kétségkívül a legkedvesebb Pató 
Rozália „Utász" figurája — bár egyik 
sem szerepel a díjazott alkotások között. 

A bíráló bizottságok által legjobbnak 
ítélt alkotások közül elsősorban Tölg 
Molnár Zoltán („Szalaghíd építése" — a 
Honvédelmi Minisztérium I. díját kapta), 
ifj. Benedek Jenő („Gyakorlótér" — a 
Honvédelmi Minisztérium II. díja), Ger-
zson Pál („Folyami hadgyakorlat" — 
Honvédelmi Minisztérium II. díj) egy-
egy műve érdemel nagyobb figyelmet, 
valamint Tenk László, aki beküldött mű
veiért részesült a Honvédelmi Miniszté
rium III. díjában, ő k azok a művészek, 
akik valamennyi pályázaton sikerrel sze
repeltek. 

Sikerrel szerepelt a rendező Kottra 
Györgyi is, akinek a válogatás,, rendezés 
munkáján kívül arra is jutott ideje, hogy 
a megnyitó napjára kezünkbe adja a ki
állítás katalógusát. 

A kiállítás 1977. november 11-én nyílt 
meg, a pályázatot meghirdető miniszté
riumok képviselői és a kiállító művé
szek jelenlétében. Megnyitó beszédében 
Bereczky Lóránd, az MSZMP Központi 
Bizottságának munkatársa, annak a re
ményének adott kifejezést, hogy a tárla
tot hamarosan hasonló követi majd, ame
lyen a mai magyar képzőművészet nagy
jait, élő klasszikusait is üdvözölhetjük. 

A Képtár új kiállítása 

S 
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Magyar—Szovjet Baráti Társaság. Bp. 
Zrínyi ny. 1975. 140 p. 

Keserű István: Az antifasiszta magyar 
hadosztályok soraiban. — A Hazáért. 
1975. 21. sz. 10. p. 

Keserű István: A horthysta határőrizeti 
szervezet felbomlása és a felszabadult 
Magyarország határőrségének megala
kulása. — Ho, 1975. 5. sz. 85—91. p. 

Kis András: A magyar néphadsereg 
megalakulása. (Magyarország felsza
badítása. Tanulmányok hazánk felsza
badításának történetéből. /Szerk. Szá
va Péter./ Bp. Zrínyi K.—Kossuth K. 
1975.) 367—396. p. 

Kis András: Vasút a frontnak. (Az 1. 
magyar vasútépítő hadosztály történe
téből.) — N, 1975. 11. sz. 6. p. 

Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzet
gyűlés Előkészítő Bizottsága és a nem
zetgyűlési választások. — TSz, 1975. 1. 
sz. 10—49. p. 

Koronczay József: A 3. sz. Honvédkór
ház fejlődése, Pécs-Baranya katona
egészségügy történetének tükrében. — 
Honvédorvos, 1975. 3. sz. 287—294. p. 

Kozma Tóth István: Gondoskodás a ka
tonákról. [A sorkatonák munka- és 

életkörülményeit javító intézkedések
ről.] — N, 1975. 51. sz. 6. p. 

Kurucz Tibor: Az egészségügyi anyag
ellátás 30 éves fejlődése. — Honvéd
orvos, 1975. 1. sz. 75—86. p. 

„Lesz magyar újjászületés". Az új élet 
hétköznapjai 1944. szeptember 1—1945. 
május 1. [Dokumentumgyűjtemény.] 
(Vál. és szerk. Pór Edit, Vásárhelyi 
Miklós.) Bp. Magvető, 1975. 725 p. 
illusztr. 

A magyar néphadsereg közművelődési 
helyzetéről. [Irta a] MN Politikai Fő
csoportfőnökség Kulturális Osztály. — 
HSz, 1975. 11. sz. 72—81. p. 

A magyar néphadseregben folyó kultu
rális nevelés helyzete az MSZMP KB 
közművelődési határozata tükrében. 
[Irta a] MN Politikai Főcsoportfőnök
ség Kulturális Osztály. — HSz, 1975. 
4. sz. 65—77. p. 

Méreg László: Előtérben a közművelő
dés. — N, 1975. 27. sz. 7. p. 

Mészáros Gáborné: Az olvasó kato
nákért. Egy honvédségi könyvtáros 
feljegyzéseiből. — Könyvtáros, 1975. 
12. sz. 707—709. p. 

Misota József: Harminc év szolgálatban 
[ főtörzsőrmester visszaemlékezése 
a hadseregben eltöltött harminc esz
tendőre.] — ISz, 1975. 2. sz. 6—7. p. 

Molnár István: Az'első őrzászlóalj. — N, 
1975. 6. sz. 6—7. p. 

Az MSZMP honvédelmi politikájáról 
1956 november — 1973. /Dokumen
tum-, beszéd- és cikkgyűjtemény./ (Vál., 
bev. Zágoni Ernő. Szerk. Hunyadi Ká
roly.) Bp. Zrínyi K. 1974. 254 p. 

Mues Sándor: 30 év a nép szolgálatában. 
Szabad hazában új hadsereg. — KISZ-
Fórum, 1975. április. 15—19. p. 

Németh Kálmán: A magyar néphadsereg 
gazdasági szerződéseinek megkötése. 
— Ho, 1975. 1. sz. 67—79. p. 

A nevelőtiszt. [Részlet Csémi Károly 
altábornagy visszaemlékezéséből.] — 
N, 1975. 6. sz. 7. p. 

Paróczy Ottó: A magyar néphadsereg 
csapatlégvédelmének fejlődése. — Ho, 
1975. 1. sz. 14—19. p. 

Pintér István: Diadalmas esztendők. 
Történelmi riport 30 fejezetben. (1945— 
1975.) Bp. Ifj. Lapk. 1975. 254 p. 
Illusztr. 

Somlyai Magda: Nagy csaták után. Az 
új élet kezdete Magyarországon. 1944— 
1945. Bp. Kossuth K. 1975. 184 p. 4 t. 
/Népszerű történelem./ 

Szántó György: A tábori sebészet fej
lődése a magyar néphadseregben. — 
Honvédorvos, 1975. 3. sz. 235—246. p. 

Szecska Károly: Heves megyei adatok 
a demokratikus rendőrség megszer-
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vezésének történetéhez. — Belügyi 
Szemle, 1975. 4. sz. 80—85. p. 

Székely Sándor: A magyar néphadsereg 
belső viszonyai szabályozottságának 
helyzete és továbbfejlesztése. — Ho, 
1975. 1. sz. 40—53. p. 

Szentpáli István: A Gazdasági Rendé
szeti Osztály megszervezéséről és te
vékenységéről /1945—1948./ A belügyi 
szervek történetéből. — Belügyi Szem
le, 1975. 4. sz. 26—33. p. 

A szocialista haza szolgálatában. [Fotó
album.] (összeáll. Szabó István, Fábri 
Magda.) Bp. Zrínyi K. 1975. [78] p. 
1 mell. [16] lev. 

Szőcs Ferenc: A honvéd határőrség éle
téből. A belügyi szervek történetéből. 
— Belügyi Szemle, 1975. 4. sz. 34— 
42. p. 

Tegzes Ferenc: A demokratikus honvéd
ség megszervezése Baranyában 1945-
ben. — Baranyai Művelődés, 1975. 
1. sz. 123—128. p. 

A 10280/1945. ME számú rendelet a tűz-

Bajkán Mihály: 30 év a szervezési mun
ka tükrében. A belügyi szervek tör
ténetéből. — Belügyi Szemle, 1975. 
4. sz. 15—25. p. 

Bertalan István Béla: Akadémiánk ne
gyedszázada. (Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia.) — N, 1975. 13. sz. 8—9., 
15. sz. 7. p. 

Bertalan István Béla: Három évtized. 
Emlékünnepség a demokratikus ma
gyar hadsereg létrejöttének harminca
dik évfordulóján. — N, 1975. 7. sz. 
2—3. p. 

Czinege Lajos: A demokratikus hadse
reg létrejöttének 30. évfordulójára. — 
Ho, 1975. 4. sz. 3—13. p. 

Czinege Lajos, a Magyar Népköztársa
ság honvédelmi miniszterének paran
csa a polgári védelem megalakulásá
nak 25. évfordulója alkalmából. — 
PV, 1975. 20. sz. 2—3., és N, 1975. 42. 
sz. 8. p. 

A Fegyveres Erők Napjára. — N, 1975. 
39. sz. 3. p. 

Fejezetek a 25 éves magyar polgári vé
delem történetéből. A légoltalom ki
építése hazánkban a második világhá
ború után. — Ho, 1975. 11. sz. 71— 
75. p. 

Hadtörténelem a falak között. [30 éves 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum.] 
— ISz, 1975. 10. sz. 32—35. p. 

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 30 
éves jubileuma. — HK, 1975. 4. sz. 
672—688. p. 

oltóság és tűzrendészet újjászervezé
séről. — Belügyi Szemle, 1975. 2. sz. 
49—52. p. 

Üj nap. 1944—1945. Emlékezések, újság
cikkek, dokumentumok. Vastükör. 
/Csepel szikrái, 1945—1955./ Bp. 1975. 
11—31. p. 

Újvári Imre László: Elismerés az ak
nakutatóknak. [Az 1. önálló tűzszerész 
és aknakutató zászlóalj állományának 
kitüntetése.] — N, 1975. 14. sz. 7. p. 

Újvári Imre László: Hősök voltak mind
annyian. [Tűzszerészek és aknakuta
tók hősi munkája 1945-ben.] — N, 
1975. 13. sz. 8—9. p. 

„A veteránok és utódaik büszkék lehet
nek." Levélváltás az 1. magyar vasút
építő hadosztály jubileuma alkalmá
ból. — Népszabadság, 1975. 90. sz. 
6. p. 

Zseltov, N. A.—Maries Gyula: Közös 
eszmékre és tettekre alapozott fegy
verbarátság. — HSz, 1975. 3. sz. 1— 
4. p. 

/Ld. még „Tudományos élet" rovat
ban./ 

Huszonöt év a dolgozó nép szolgálatá
ban. /A Belügyminisztérium 25 esz
tendős tevékenysége./ 1945—1970. (ír
ták: Bodor Endre, Láng György stb. 
Szerk. Vértes Tivadar.) Kiad. a BM 
Tanulmányi és Kiképzési Csoportfő
nökség. (Bp. 1970.) 198 p. 

Huszonöt éves a polgári védelem. Ju
bileumi ünnepség Budapesten. — Nép
szabadság, 1975. 242. sz. 3. p. 

Huszonöt éves a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia. — Népszabadság, 1975. 76. 
sz. 4. p. 

János György—Pastinszky István—Mar
cell István: A Központi Katonai Kór
ház 30 éve a felszabadulás után. — 
Honvédorvos, 1975. 1. sz. 97—103. p. 

Lesták István: Huszonöt éves a polgári 
védelem. — N, 1975. 41. sz. 3. p. 

(A művelődés szolgálatában.) 25 éves a 
Magyar Néphadsereg Központi Klub
ja. (Szerk. Kulcsár Gáborné, Novák 
Irén. Foto: Németi Pálné.) Bp. (Zrínyi 
ny.—MNKK ny.) 1974. 47 p. 

Pásztor Kálmán: A magyar repülő tiszt
képzés 25 éve. — Haditechnikai Szem
le, 1975. 4. sz. 132—133. p. 

Pataky Iván: A Polgári Védelem 25 éve. 
— HSz, 1975. 11. sz. 87—91. p. 

A polgári védelem 25 éve. — PV, 1975. 
19. sz. 2—3. p. 

A polgári védelmi igazgatás 25 éve. 1— 
2. r. — PV, 1975. 19. sz. 12—13., 20. 
sz. 12—14. p. 

A Magyar Néphadsereg és a fegyveres testületek évfordulói 
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S(árosi Gyul)a: Harminc esztendő. 1945— 
1975. [Repülő és ejtőernyős kiképzés 
a Magyar Honvédelmi Szövetségben.] 
— Re, 1975. 2. sz. 1. p. 

Sárdy Tibor: Haditechnikai fejlesztésünk 
három évtizede. (Haditechnika 1975. 
Bp. Zrínyi K. 1975.) 5—13. p. 

Sárdy Tibor: Haditechnikánk fejlődése. 
— N, 1975. 37. sz. 11. p. 

Sárdy Tibor: Néphadseregünk haditech
nikai fejlődésének három évtizede. — 
Haditechnikai Szemle, 1975. 1. sz. 1— 
5. p. és Ho, 1975. 4. sz. 95—103. p. 

Szabó László: A fegyveres erőket kö
szöntve. — Népszabadság, 1975. 228. 
sz. 1. p. 

Szakály Gábor: Az egészségügy élvona
lában. Harmincéves a Központi Ka
tonai Kórház. — N, 1975. 21. sz. 16. p. 

Bíró Margit, B.: Marwan ibn Muham
mad's Georgian campaign. — Acta 
Orientalia, 1975. 3. sz. 289—299. p. 

Duby, Georges—Mandrou, Robert: A 
francia civilizáció ezer éve. (Histoire 
de la civilisation française. Ford. 
Ádám Péter, Pataki Pál. Előszó H. 
Balázs Éva. Bp.) Gondolat, 1975. 574 
p. Bibliogr. 533—537. p. 

Erdödy János: Bocskorosok hadinépe. 
A nagy európai parasztháborúk. (2. 
kiad.) Bp. Móra K. 1975. 159 p. 4 t. 
1. mell. [16] lev. illusztr. 
/Képes történelem./ 

Erlanger, Philippe: Richelieu [Armand 
Jean du Plessis.] 1. köt. A nagyra-
törő. 2. köt. A diktátor. (Ford. Gyáros 
Erzsébet—Szabó Ede.) Bp. Európa K. 
1975. 2 db. 

Fekete Sándor: így élt [Bonaparte] Na
póleon. Bp. Móra K. 1975. 189 p. 
/így é l t . . . / 

Felkelés Bulgáriában — 1876. (Évfor
dulók 1976. /írta és összeáll. Gárdos 
Miklós. Bp./ Kossuth K. 1975.) 127— 
131. p. 

Jemnitz János: Az angol—búr háború 
munkásmozgalmi vonatkozásai. /1899— 
1902/. (A nemzetközi munkásmozgalom 
történetéből. Évkönyv. /Szerk. Harsá
nyi Iván, Jemnitz János stb. Bp./ 
1975.) 161—168. p. 

Jemnitz János: Jaurès, 1914. július 31. 
(A nemzetközi munkásmozgalom tör
ténetéből. Évkönyv. /Szerk. Harsányi 
Iván, Jemnitz János stb. Bp./ 1975.) 
186—190. p. 

Jemnitz János: A nemzetközi munkás-

Szécsi Andor: A hadtudományi tevé
kenység továbbfejlesztéséről az MSZMP 
XI. kongresszusának határozata alap
ján. — Ho, 1975. 7. sz. 105—108. p. 

Sztanó Géza: A vegyivédelmi szolgálat 
25 éve a magyar néphadseregben. — 
Ho, 1975. 7. sz. 53—56. p. 

Timár Sándor: így kezdődött. /25 éves 
a polgári védelem./ — PV, 1975. 19. 
sz. 4—7. p. 

Tóth Károly: 25 éves a polgári véde
lem, így kezdődött . . . [Oczel János] 
— PV, 1975. 20. sz. 12. p. 

Tóth Károly: Üt az üzemi törzsparancs
nokságtól az országos törzsparancs
nokságig. Rendhagyó portré 25 év 
tükrében. /Lesták István./ — PV, 1975. 
19. sz. 10—11. p. 

mozgalom az első világháború éveiben 
1914—1917. Bp. Akad. K. 1975. 607 p. 

Kis Aladár: Olaszország története. 1748— 
1968. Bp. Akad. K. 1975. 322 p. 
Bibliogr. 315—318. p. 

Lefebvre, Georges: Napóleon [I. Napo
leon Bonaparte. Monográfia.] (Ford. 
Józsa Péter. Bibliogr. Benda Kálmán, 
Engel Pál.) Bp. Gondolat, 1975. 783 p. 
Bibliogr. 693—714. p. 

Lengyel István: A breszt-litovszki béke
tárgyalások. (Bp.) Kossuth K. 1975. 
309 p. 
Bibliogr. 293—305. p. 

Suetonius Tranquillus, Gaius: A Caesa
rok élete. • (De vita caesarum. Ford. 
Kis Ferencné. Utószó és jegyz. Hegyi 
György. Bp.) M. Helikon, 1975. 377 p. 

Szabó László: Przemysl. — ÉT, 1975. 
26. sz. 1208—1212. p. 

Tóth István: A rómaiak Magyarorszá
gon. (Bp.) Gondolat, 1975. 241 p. 
/Magyar História./ 
Bibliogr. 235. p. 

Urban Aladár: Az amerikai független
ségi háború kezdete. — ÉT, 1975. 16. 
sz. 754—758. p. 

Világtörténet képekben. 2. köt. 1640-től 
1970-ig. (1640—1815: Márkus László, 
1815—1918: Hanák Péter, 1919—1939: 
Ormos Mária, 1939—1970: Ránki 
György.) Bp. Gondolat, 1975. 839 p. 
36 t. 

Warner Rex: Julius Caesar. (The young 
Caesar, Imperial Caesar. Ford. Máthé 
Klára, Szijgyártó László.) 2. kiad. Bp. 
Gondolat, 1976. 578 p. 

IV. EGYETEMES HADTÖRTENELEM 

A legrégibb időktől 1918-ig 
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A két világháború közötti időszak hadtörténelme 

Árkus I s tván : No p a s a r a n ! /Spanyolor 
szág négy nehéz évtizede. A Köz tá r 
saságtól F ranco haláláig. / — Népsza
badság, 1975. 276. sz. 6. p. 

Braun, Ot to : Menete lés K ínában . 1932— 
1939. (Chinesische Aufzeichnungen. 
/1932—1939./ — Ford. Tandor i Dezső, 
Bp.) Kossuth K. 1975. 406 p. 6 t. 

(Budennüj) Bugyonni j , Sz. : Űj u takon . 
(Projdennüj put . Ford. Gel lér t György.) 
Bp. Zrínyi K. 1975. 408 p. 4 t. 

Az 1934. február i osztrák ant i fasiszta 
felkelés dokumen tumaibó l . (A n e m 
zetközi munkásmozga lom tör ténetéből . 
Évkönyv. /Szerk. Harsány i Iván. J e m -
nitz János s tb. Bp./ 1975.) 128—141. p. 

Gál Zol tán: Madr id , Ardennek , Brüsz-
szel. Az „a ranyszázad" önkéntesei . — 
Lobogó, 1975. 50. sz. 17—19. p . 

Jász Dezső: Ger i l l aháború spanyol föl
dön. — Mőr, 1975. 7. sz. 26—27. p. 

Kolcov, Miha i l : Spanyolországi napló. 
(Iszpanszkij dnevnik.) 2. kiad. (Ford. 
Z. Vidor Emma.) Bp. — Uzsgorod, 

Andreas-Friedrich, . R u t h : Ber l in i n a p 
ló. Egy á r n y é k e m b e r feljegyzései 
1938—1945. (Der Scha t t enmann . Ta
gebuchaufze ichnungen 1938—1945. 
Ford. Hollós Alfréd.) Utószó Klaus 
Drobisch. (Bp.) Kossuth K. 1975. 317 
P-

(Bezümenszkij) Bezimenszki j , L. : A t i t 
kos Barbarossa-dosszié . (Oszobaja p a p -
ka „Barbaroszsza". D o k u m e n t a ľ n a j a 
poveszť. Ford. Zalai Edvin.) Uzsgo
rod—Bp. K á r p á t i K.—Kossuth K. 1975. 
345 p. 

Csebotarev, G. Sz. : A béke ka tonái . 
(Szoldatü mira.) [Visszaemlékezések.] 
Bp. Kossuth K.—Zrínyi K. 1975. 185 p . 

Csémi K á r o l y : A győzelem napja . 1945. 
május 9. évfordulójára . — Népszabad
ság, 1975. 103. sz. Vasá rnap i mell . 1. p. 

Csima J á n o s : Az 1945-ös év tör ténete . 
/30 éve é r t véget a második vi lág
háború. / (Nők évkönyve 1975. Bp. 
Táncsics K. 1975.) 25—35. p . 

Csujkov, V. L : A fasiszta fészek ost
roma. A 8. gá rdahadse reg volt p a 
r ancsnokának visszaemlékezéseiből . — 
HK, 1975. 1. sz. 3—45. p. 

Csujkov, V. I.: A h a r m a d i k b i rodalom 
bukása . (Konec t ret 'ego re jha. Ford. 
Dalos György.) Bp. Zr ínyi K. 1975. 
344 p. 12 t. 

Dolmányos I s t v á n : A béke ja l ta i pa lo 
tája. — Valóság, 1975. 5. sz. 76—82. p. 

[Efimov] Jef imov, D. : A második vi lág-

Kossu th K.—Kárpát i K. 1975. 626 p . 
[Kuznecov] Kuznyecov, N. G. : A háború 

előestéjén. (Nakanune . Ford. Ny i rő 
József. Bp.) Zr ínyi K. 1975. 382 p . 
8 t. 

Majszkij, I(van) M(ihajlovics) : Egy szov
je t d ip lomata visszaemlékezései . (Vosz-
pominan i j a szovetszkogo diplomata.) 
/1925—1935./ (Ford. Vas Zoltán, B á n -

v kut i Gábor.) Bp. Gondola t—Kossuth 
K. 1975. 654 p. 8 t. 
Bibliogr. a j egyze tekben : 637—650. p . 

Ormos Már i a : A biztonsági ké rdés és 
az Anschluss . — TSz, 1975. 2—3. sz. 
411—444. p. 

Reisberg, A rno ld : 1934. február . Egy fel
kelés okai és következményei . (Feb
r u a r 1934. H i n t e r g r ü n d e und Folgen.. 
Ford . Tandor i Dezső. Bp.) Kossuth K. 
1975. 268 p. 

Schröder, H.-J . : Dé lke le t -Európa N é 
metország gazdaságpol i t iká jában, k ü 
lönös tekin te t te l Jugosz láv iá ra /1933— 
1939./ — TSz, 1975. 4. sz. 666—691. p . 

háború fináléja. Hogyan ver ték szét 
a K v a n t u n g - h a d s e r e g e t ? — N, 1975. 
32. sz 4—5. p. 

Falaschi, Cand iano : Az olasz fas izmus 
végnapja i . (Gli u l t imi giorni del fas-
cismo. Ford. Fögler Klá ra . Bp.) Kos 
suth K. 1975. 118 p. 8 t. 
/Népszerű tör ténelem. / 

Frey er, P a u l H e r b e r t : Halá l a t e n g e r e 
ken. A fasiszta Németor szág tenger 
a la t t já ró-f lo t tá ja a második v i l ághá
borúban . (Der Tod auf al len Meeren . 
Ford. Moller Pál.) 3. kiad. Bp. Zr íny i 
K.—Kossuth K. 1975. 296 p. 20 t. 

Fülöp J á n o s : A Reichs tag ostromlói . [V. 
M. Sati lov vezérezredes v i sszaemléke
zései.] — N. 1975. 18. sz. 6. p. 

Grecsko, A. A.: A nagy győzelem és 
tö r t éne lmi tanulsága i . — BéSz, 1975. 
3. sz. 3—14. p . 

A győzelem út ján . [Dokumentumok, , 
fényképek.] (Vál. és szerk. Vágó T i 
bor.) Bp. INTERPRESS, 1975. 90 p. 
47 t. 

. . . A had i je lentések tükrében . (Sztálin
grád, Budapes t , Berlin.) /OsszeálL 
Borús József./ — Népszabadság , 1975. 
103. sz. Vasá rnap i mell . 3. p . 

lscsenko, F. K.: In te rnac iona l i s ta h ő s 
tett . [A Szovje tunió szerepe a máso 
dik v i lágháborúban . ] — N, 1975. 18. 
sz. 3. p. 

Kanyó A n d r á s : Hősök, hős városokból 
h a r m i n c évvel később. 1—2. r. — Nép-
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szabadság, 1975. 95—96. sz. 6. p. 
Kanyó András: Ma 30 éve. (1945. má

jus 9.) — Népszabadság, 1975. 106. sz. 
1. p. 

Kanyó András: A történelem tanulsá
gai. (1941. június 22.) — Népszabad
ság, 1975. 145; sz. 1. p. 

Komorník Ferenc: A breszti erődben. 
(1941. június 22.—július 23.) — Nép
szabadság, 1975. 144. sz. 6. p. 

Kozma István: 30 éve történt. /Az első 
Győzelem Napján Moszkvában./ — 
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1975. 2. sz. 
37—45. p. 

Launay, Jacques de: A fasizmus vég
napjai Európában. (Les derniers jours 
du fascisme en Europe. Ford. Bibó 
István. Utószó Karsai Elek. Röv. kiad.) 
Bp. Európa, 1975. 344 p. 

Legendák és tények a második világ
háborúból. — Lobogó, 1975. 30—32. sz. 
12—13. p. 

Lux, Jan: Harminc éve a szabadság út
ján. [Csehszlovákia felszabadulásának 
30. évfordulójára.] — N, 1975. 18. sz. 
7. p. m 

A második világháború ára. — Lobogó, 
1975. 19. sz. 20—21. p. 

A második világháború számokban. 
[Szemle. — BéSz. 1975. 5. sz. 48—56. p. 

A második világháború tanulságai. [Be
szélgetés P. A. Zsilin altábornagy-
gyal.] — N, 1975, 17. sz. 6—7. p. 

Mészáros Ferenc: Mi az igazság a há
borúról? A hitleri fasizmus legyő
zése. — N, 1975. 18. sz. 5. p. 

Mészáros Ferenc: Nem ismétlődhet meg! 
(1941. június 22.) — N, 1975. 25. sz. 
4. p. 

Mosley, Leonard: Az elfecsérelt idő. 
/Hogyan kezdődött a második világ
háború?/ (On borrowed time. How 
World war II. Began. Előszó: P. De-
revjanko. Ford. Auer Kálmán.) Bp. 
1975. 425 p. 

Németh Tibor: Japán, 1945. szeptember 
2. Ezzel a második világháború vé
getért. — Lobogó, 1975. 36. sz. 24— 
25. p. 

(ölvedi Ignác—Száva Péter): A máso
dik világháború képei. 1—2. köt. 2. 
átd. kiad. (Bp.) Európa K. [1975.] 

-örömhír Prága kapujában. Részlet 
Roczkó György emlékiratából. /1945. 
április—május./ — Mőr, 1975. 4. sz. 
6—7. p. 

Popov, B.: Viharos idők. [Visszaemléke
zés.] (Burevesztni vremena. Ford. Ma
gyar Istvánné, Szondy György.) Bp. 
Zrínyi K. 1975. 342 p. 

Ravasz Éva: Ismeretlen német katonai 
dokumentumok a II. világháborúból. 
/A Wehrmacht Magyarországi Had

csoportja, 694. zászlóalj 2. századának 
iratai 1944 őszén./ — Űj Forrás, 1975. 
1. sz. 52—62. p. 

Románia és a második világháború. — 
Népszabadság, 1975. 275. sz. 2. p. 

Savrov, I. : A Szovjetunió és a szovjet 
fegyveres erők hozzájárulása a német 
fasizmus és a japán militarizmus fe
lett aratott győzelemhez. — HSz, 1975. 
9. sz. 6—11. p. 

Soós Pál: Emlékezés a Nagy Honvédő 
Háborúra. — HK, 1975. 2. sz. 372— 
379. p. 

(Stemenko, Sz. M.:) A szovjet hadsereg 
internacionalista hőstette. [Az 1944— 
1945. évi hadműveletek.] — HSz, 1975. 
2. sz. 10—17. p. 

[Stemenko] Styemenko, Sz. M. : A ve
zérkar a háború éveiben. 2. köt. (Ge-
neral'nüj stab v godü vojnü. Kn. 2. 
Ford. Kilián Ferenc, Szabó Balázs.) 
Bp. Zrínyi K.—Kossuth K. 1975. 561 
p. 32 t. 

Szabó István: A győzelem 30. éve. (Ber
lini hadművelet.) — Radar, 1975. 5. 
sz. 15—20. p. 

Szabó Miklós: Az ardenneki ellentáma
dás. — Lobogó, 1975. 2. sz. 20—21. p. 

Szabó Miklós: Az Ardennektől Pilsenig. 
30 éve történt. — Lobogó, 1975. 17. 
sz. 24—25. p. 

Száva Péter: A délnyugati hadszíntér az 
európai háború befejező szakaszában. 
— Ho, 1975. 2. sz. 76—81. p. 

Száva Péter: A Visztulától az Oderáig. 
[1945.] — Lobogó, 1975. 4. sz. 14—15. 
P-

A szovjet hadsereg szerepe a távol-ke
leti harcokban. — Népszabadság, 1975. 
182. sz. 2. p. 

Üt a győzelemhez. A második világhá
ború történetéből. 1. Hogyan lett Hit
ler Európa ura? 2. Moszkvától Kursz
kig. 3. Az antifasiszta koalíció és a 
második front. 4. A hitleri fasizmus 
teljes szétzúzása, összeáll. Fejes Ju
dit, Kékesi Katalin. — Népszabadság, 
1975. 90—93. sz. 6. p. 

Vajda Péter: Az első front erőfeszítései 
a második frontért. [A második világ
háború diplomáciatörténete.] — Nép
szabadság, 1975. 103. sz. Vasárnapi 
mell. 5. p. 

Vaszilevszkij, A. M. : A vezérkar élén. 
(Delo vszej zsizni. Ford. Auer Kál
mán.) — Bp. Zrínyi K.—Kossuth K. 
1975. 542 p. 

Zalai István: Harminc éve szabad Cseh
szlovákia. Cest práci! 1—2. A győze
lem napja és még három nap. — Nép
szabadság, 1975. 85—86. sz. 6. p. 

-<r 



Ellenállási 
Magyar antifasiszták az európai 

Ács György: Erzsébeti lány a Kárpá
tokban. [László Éva részvétele a Szlo
vák Nemzeti Felkelésben.] — Mőr, 
1975. 8. sz. 24—25. p. 

Borsi Emil: A bolgár kommunisták po
litikája az 1944. szeptemberi felkelés 
előkészítésének időszakában. (A nem
zetközi munkásmozgalom történetéből. 
Évkönyv. /Szerk. Harsányi Iván, Jem-
nitz János stb. Bp./ Kossuth K. 1975.) 
244—251. p. 

Dékán István—Kardos ÉVEL D. : Utak és 
ösvények. [Visszaemlékezések.] Bp. 
Magvető, 1975. 491 p. 16 t. 

Dobo, Nicolas: Orvos a fegyverek kö
zött. Emlékek a francia ellenállásból. 
(Un médecin hongrois. Dans la résis
tance française. Ford. Majtényi Zol
tán. Utószó Pálfy József. Bp.) Koz
mosz, 1975. 238 p. 

Dunai Péter: Harminc szabad év. 1. A 
jugoszláv partizánok hősi harca. — 
Népszabadság, 1975. 98. sz. 6. p. 

Együtt, egymásért. (Harcosok emlékei, 
hősök, hőstettek. Történészek a Szlo
vák Nemzeti Felkelésről.) összeáll. 
Balázs Béla. Bratislava—Bp. Madách 
K., Kossuth K. 1974. 268 p. 
Bibliogr. 259. p. 

Etnasi, Fernando: Az antifasizmustól az 
ellenállásig Olaszországban. — Tájé
koztató, 1975. 4—5. sz. 167—184. p. 

Gallai Ervin: Fegyelem. [Partizánem
lékek 1943—1944-ből a Vörös Had
seregben.] — Magyar Nemzet, 1975. 
nov. 21. 6. p. 

Godó Ágnes: Fegyverrel írt sorok. [Ma
gyar fiatalok a jugoszláv partizánok 
között Magyarországon.] — ISz, 1975. 
7. sz. 26—27. p. 

Harcban a lyoni Gestapóval. Kojsza 
Ilona visszaemlékezéseiből. — Mőr, 
1975. 4. sz. 8—9. p. 

Háborús 

Burger János: Háborús bűnök. [Hábo
rús bűnök az ókorban, a középkorban 
és napjainkban.] — ISz, 1975. 15. sz. 
46—48. p. 

Emlékezz, ne felejtsd! A gyilkolás ideo
lógiája. Fajirtás és „élettér". A „fel
perzselt föld" taktikája. Ilyen volt a 
fasizmus. — N, 1975, 18. sz. 4. p. 

Frank László: Zöld ár. (Szálasi Ferenc 
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mozgalom, 
népek ellenállási mozgalmában 

Harsányi János: Magyarok Európa sza
badságáért. — Ifjúkommunista, 1975. 
5. sz. 6—9. p. 

Keserű István: Rengett a föld a Drá
vánál. /Petőfi dandár./ — A Hazáért, 
1975. 14. sz. 21. p. 

Mónus Miklós: A Petőfi brigád útjain. 
— Lobogó, 1975. 31. sz. 28—29. p. 

Némethi György: Útravaló. /Gallai Er
vin partizán./ — Ország-Világ, 1975. 
52. sz. 8—9. p. 

Partizánként Párizsban. Elmondja Far
kas Márta. — Mőr, 1975. 3. sz. 2—3. 
P. 

Pozsonyi Tivadar: A Šumava II. akciói 
Tyn környékén. Harminc éve szaba
dult fel Csehszlovákia. — ÉT, 1975. 
19. sz. 884—891. p. 

125 levél. Európai ellenállók búcsúle
velei. (Lettere di condamnati a morte 
delia Resistenza europea. Goborjat 
pogibsie geroi. Predszmertnüe piszma 
szovetszkih borcov protiv nemecko-
fasisztkih zahvatcsikov. /1941—1945. g./ 
Vál. ford. Nagy Magda. Bp. Zrínyi 
K. 1975.) 241 p. 

Szokolay Katalin: A varsói felkelés 
/1944./ (A nemzetközi munkásmozga
lom történetéből. Évkönyv. /Szerk. 
Harsányi Iván, Jemnitz János stb. Bp./ 
1975.) 237—243. p. 

Szovjet földről, partizánokkal. Elmond
ja Légrádi Sándor. — Mőr, 1975. 3. 
sz. 8—9. p. 

Vadász Ferenc: Magyar partizánok Euró
pában. — Népszabadság, 1975. 103. sz. 
Vasárnapi mell. 4. p. 

Villard, G. : Az ellenállás hagyományai 
gyökeret vertek a tömegekben. [Ellen
állási mozgalmak a második világ
háború alatt.] — BéSz, 1975. 5. sz. 
31—37. p. 

bűnök 

népbírósági tárgyalása.) Bp. Zrínyi K. 
1975. 206 p. 

A nép ítélete. /ítélet Szálasi és társai 
felett./ (Évfordulók 1976. /Irta és ösz-
szeáll. Gárdos Miklós. Bp./ Kossuth K. 
1975.) 67—71. p. 

Pálfy József: örök mementó. Harminc 
éve szabadították fel a szovjet csa
patok Auschwitzot. — Népszabadság, 
1975. 22. sz. 4—5. p. 



A második világháború utáni időszak hadtörténelme 

Bögös László—Vajda Péter: Dzsungel
háborútól győzelemig. Bp. Zrínyi K. 
1975. 251 p. 

(Domokos János): Vietnam. Egy évszá
zad háborúban. (Dokumentumkötet. 
Bp.) Európa, (1975.) 246 p. 
Bibliogr. 244. p. 

Eden, Anthony: Anglia 1954-ben eluta
sítja az indokínai háborúba való be
avatkozást. /Részlet emlékiratai
ból./ — Külpolitika, 1974. 1. sz. 

Egy háború huszonöt é v e . . . [A koreai 
háború.] — Radar, 1975. 6. sz. 22— 
25. p. 

Európai Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet. Záróokmány. — Kádár 
János felszólalása és a Magyar Tele
víziónak adott nyilatkozata. (Bp.) Kos
suth K. 1975. 121 p. 

Faragó Károly: A Vietnami Demokra
tikus Köztársaság harminc éve /1945— 
1975/. — Külpolitika, 1975. 4. sz. 19— 
33. p. 

Hadzseresz, Sz. : A felszabadítási front
tól az alkotás frontjáig. [Algéria for
radalmi harcának története 1954— 
1974.] — BéSz, 1975. 1. sz. 119—127. p. 

A harmadik világháború „főpróbája". 
A- koreai háború kitörésének 25. év
fordulója. — N, 1975. 25. sz. 5. p. 

Horn Gyula—Szűrös Mátyás: A Szovjet
unió az európai kollektív biztonságért. 
— Külpolitika, 1974. 2. sz. 

20 éves a Bundesheer. /1955—1975./ — 
Ho, 1975. 12. sz. 69—78. p. 

Az imperializmus puskaporos hordói a 
második világháború után. Számok és 
tények. — BéSz, 1975. 4. sz. 33—38. p. 

Imre Gábor: Egy befejezetlen háború. 
Korea — 25 éve és ma. — Magyar 
Hírlap, 1975. 174. sz. 2. p. 

Iszkenderi, I.: Hőstett a függetlenségért. 
[A második világháború és a mai 
nemzeti felszabadító mozgalmak.] — 
BéSz, 1975. 5. sz. 25—30. p. 

Kanyó András: Dien Bien Phutól Saigo
nig. — Népszabadság, 1975. 103. sz. 
Vasárnapi mell. 9. p. 

A legújabb kor harmincéves háborújá-

Baracs Dénes: A kínai hadsereg és az 
új alkotmány. — N, 1975. 5. sz. 5. p. 

A barátság. támaszpontján. [Október 
6-án ünneplik csehszlovák fegyverba
rátaink a Néphadsereg Napját.] — 
Radar, 1975. 10. sz. 12—15. p. 

Bátrak lépései. [1921. március 18. a 
mongol néphadsereg születésnapja.] — 
ISz, 1975. 6. sz. 36—37. p. 

nak kezdete. /A francia—vietnami há
ború./ (Évfordulók 1976. /írta és össze
áll. Gárdos Miklós. Bp./ Kossuth K. 
1975.) 279—283. p. 

Makai György: Olaj és fegyver az Arab
öbölben. Bp. Zrínyi K. 1975. 222 p. 
4 t. 

Máté György: Ólom, rizs, heroin. Dél
vietnami napló. (Bp.) Kossuth K. 
1975. 497 p. 16 t. 

Nagy László: Az algériai háború és a 
kommunista-szocialista együttműködés 
lehetősége az 1956. januári választások 
után. Szeged, Szegedi ny. 1975. 79 p. 

A NATO-országok közös nyilatkozata az 
Észak-atlanti Szerződés aláírásának 25. 
évfordulója alkalmából. — Külpoli
tika, 1974. 3. sz. 

Nikezic, I.: A légierő alkalmazása és a 
légvédelem tevékenysége a vietnami 
és az arab—izraeli háborúban. — Ho, 
1975. 12. sz. 15—29. p. 

Pirityi Sándor: A leszerelés. Bp. Zrínyi 
K. 1975. 413 p. 
Bibliogr. 406—407. p. 

Pongyor Mihály: A közel-keleti háború 
tapasztalataiból. — HSz, 1975. 5. sz. 
16—20. p. 

Potomov, J. : Sem béke, sem háború a 
Sínai-félszigeten. — Nemzetközi Szem
le, 1975. 11. sz. 19—22. p. 

Réti Ervin: Genf, Bécs, New York. Hol 
tartanak a leszerelési tárgyalások? 
[Kiad. a] MN Politikai Nevelőmunka 
Anyagi és Módszertani Központja. Bp. 
1975. 91 p. 

Réti Ervin: Háború és béke Közel-Ke
leten. Bp. Zrínyi K. 1975. 276 p. 

Smith, George E. : Hadifogoly voltam 
Dél-Vietnamban. Egy zöldsapkás be
számolója. Két év a Nemzeti Felsza
badítási Fronttal. (Two years with the 
Vietcong. Ford. Békés András.) Bp. 
Magvető, 1975. 357 p. 4 t. 

Tatár Imre: Európa biztonsága. (Bp.) 
Kossuth K. 1975. 231 p. 
/Nemzetközi zsebkönyvtár./ 

A vietnami háború mérlege. — Ho, 1975. 
7. sz. 14—39. p. 

Czinege Lajos: A szocializmus, a béke 
szolgálatában. A Varsói Szerződés 20. 
évfordulójára.] — Népszabadság, 1975. 
111. sz. 3. p. 

(Döndő Rezső) : Együtt. Képek a Varsói 
Szerződés tagállamai hadseregeinek 
életéből. (Irta és összeáll. . [Fo
tó] : Bleich Rudolf, Fuszek Ferenc 
stb.) Bp. Zrínyi K. 1975. [83] p. 

A szocialista államok fegyveres erőinek évfordulói 
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Az Egyesített Fegyveres Erők. 20 éves 
a Varsói Szerződés. [Kiad. a] MN Po
litikai Nevelőmunka Anyagi és Mód
szertani Központja.) Bp. (Zrínyi K.) 
1975. 147 p. 

Erővel — szívvel. [1961. február 15. a 
Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadítani 
Front Fegyveres Erőinek ünnepe.] — 
ISz, 1975. 4. sz. 28—29. p. 

Gárdonyi Róbert: Köszöntjük fegyver
barátunkat a bolgár néphadsereget! — 
Radar, 1975. 9. sz. 7—9. p. 

Grecsko, A. A.: A testvéri hadseregek 
fegyverbarátsága. — N, 1975. 16. sz. 
4—5. p. 

Gromov, O. V.: A béke fenntartásának, 
a nemzetközi biztonság megőrzésének 
megbízható eszköze. (A Varsói Szerző
dés.) — HSz, 1975. 5. sz. 4—8. p 

Horn Gyula: Húszéves a Varsói Szerző
dés. — Társadalmi Szemle, 1975. 5. sz. 
17—22. p. 

Húszéves a Varsói Szerződés. — Nép
szabadság, 1975. 109. sz. Vasárnapi mell. 
4. p. 

Hűség az internacionalizmushoz. 1955— 
1975. [Varsói Szerződés.] összeáll. Ko
vács Nándor. Bp. Zrínyi K. 1975. 
100 p. 
/Miniatűr kiad./ 

Ivanov, Sz. P.: Háborúban és békében. 
— — hadseregtábornok nyilatkozata a 
szovjet hadsereg felszabadító harcai
ról, a szovjet—magyar fegyverbarát
ságról és a Varsói Szerződésről. — 
Népszabadság, 1975. 79. sz. 11. p. 

Kocsis Tamás: A Varsói Szerződés 20 
éve. — Pártélet, 1975. 3. sz. 17—20. p. 

Kovács Jenő: Húsz éves a Varsói Szer
ződés. — A Hazáért, 1975. 20. sz. 10— 
11. p. 

Köszöntjük fegyverbarátainkat! (Októ
ber 12. — A lengyel néphadsereg nap
ja.) — Radar, 1975. 10. sz. 22. p. 

Köszöntjük fegyverbarátainkat! (Októ
ber 25. — A román néphadsereg nap
ja.) — Radar, 1975. 10. sz. 23. p. 

Marjai József: Húsz éves a Varsói Szer-

Ertünk éltek. A forradalmi munkásmoz
galom kiemelkedő, elhunyt Szolnok 
megyei harcosainak életrajz-gyűjtemé
nye. Szerk. Gecsényi Lajos, Selmeczi 
László. /2. bőv., jav. kiad./ Szolnok, 
1974. 201 p. 

Kilián György. (Forradalmár elődeink, 
névadóink.) — KISZ-Fórum, 1975. áp
rilis. 24—25. p. 

Somogy megye munkásmozgalmának ki
emelkedő harcosai. /Életrajzgyűjte-

ződés. — Külpolitika, 1975. 4. sz. 103— 
119. p. 

(Nagy János—Pataki István—Sterl Ist
ván) : Húsz év a szocializmus és a bé
ke védelmében. (Varsói Szerződés 
1955—1975.) (Szerk. Döndő Rezső.) Bp. 
Zrínyi K. 1975. 307 p. 

Narulin, K. B.: A szovjet hadsereg a 
népek közötti barátság, testvériség és 
szolidaritás hadserege. — HSz, 1975. 6. 
sz. 6—12. p. 

Oszadcsij, D. I.: A béke és a szocializ
mus védelmezője. [A szovjet hadsereg 
és haditengerészeti flotta születésének 
57. évfordulója.] — N, 1975. 8. sz. 3. p. 

Pálfy József: A szerződés 20 éve. [Varsói 
Szerződés.] — Mo, 1975. 19. sz. 13. p. 

Pasuk, K. : Húsz esztendő a népek bé
kéjének és biztonságának őrhelyén. — 
Ho, 1975. 7. sz. 3—13. p. 

Serfőző László: Augusztus 17. A Szovjet 
Légiflotta Napja. — N, 1975. 33. sz. 
16. p. 

Serfőző László: A Varsói Szerződés húsz 
éve. Irta és a dokumentumokat össze
áll. (Bp.) Kossuth K. 1975. 137 p. 
12 1 

Sirrenberg, K. H.: Tengeri békeőrségen. 
Július 27: a Szovjet Haditengerészeti 
Flotta Napja. — N, 1975. 30. sz. 16. p. 

Sterl István: Két évtized a szocializmus 
védelmében és a béke oltalmazásában. 
/Húsz éves a Varsói Szerződés./ — 
Hadtudományi Füzetek, 1975. 1. sz. 
3—46. p. 

Ugyanazért az ügyért. [27 éves a koreai 
néphadsereg.] — ISz, 1975. 3. sz. 38— 
39. p. 

Vajda Péter: A szovjet hadsereg szüle
tésnapján. — Népszabadság, 1975. 46. 
sz. 1. p. 

A Varsói Szerződés 20 éve. Dokumentu
mok. — Külpolitika, 1975. 2. sz. SO
US, p. 

A Varsói Szerződés és tagállamainak 
hadseregei. — Ho, 1975. 5. sz. 14—23. 
P. 

meny./ (Szerk. és bev. tanulmány: 
Andrássy Antal.) Kiad. a MSZMP So
mogy Megyei Bizottság. Kaposvár, 
1975. 244 p. 
Bibliogr. 195—219. p. 

A szocialista forradalomért. A magyar 
forradalmi munkásmozgalom kiemel
kedő harcosai. (Szerk. Bakó Ágnes. 
Bibliogr., jegyz. Láng Péter. Bp.) Kos
suth K. 1975. 783 p. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

V. ÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK 
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Talpassy Tibor: Betöltötte hivatását. 
[Visszaemlékezések Bajcsy-Zsilinszky 
Endrére.] Bp. Magvető, 1975. 342 p. 
/Tények és tanúk./ 

Az erdélyi tanító-zászlós. Balázs Zsig
mond. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 6— 
7. p. 

Az már nem volt tündérmese. Bandur 
Arpád. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
8—9. p. 

A szabadság első órájában. Barbai Fe
renc. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 10— 
11. p. 

Camarade Vajda—Vas—Kovács. Basch 
Endre. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 12— 
13. p. 

A felderítőlány. Bauer Tatjána. (Legen
da nélkül. Bp. 1975.) 14—15. p. 

Mint egykor a pompeji strázsán Bau
mann István. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 16—17. p. 

Francia partizánok társa. Békés Glasz 
Imre. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 18— 
19. p. 

A huszonhármak dicsősége. Boczor Jó
zsef. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 20— 
21. p. 

A Csórni j Potok-i emlékműnél. Borhe
gyi Balázs. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
22—23. p. 

Csendesen, szép szóval. Oleksza Borka-
nyuk. (Legenda nélkül. Bp 1975.) 24— 
25. p. 

Fivérünk. . . Boros Mátyás. (Legenda 
nélkül. Bp. 1975.) 26—27. p. 

A „travailleur étranger". Borsodi Ákos. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 28—29. p. 

Belga tűzkereszttel, Garibaldi-csillaggal 
a mellén. Csatári József. (Legenda nél
kül. Bp. 1975.) 30—31. p. 

Martinkó Károly: A Vörös Csepel kapi
tánya. [Megemlékezés Csillik Gábor
ról.] — Magyar Rendőr, 1975. február 
13. 7. p. 

Ne kérdezd, miért és hogyan. . . Csizma-
zia Gyula. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
32—33. p. 

A szabadság hírét kopogtatom.. . Dávid 
Tamás. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
34—35. p. 

Vissza a Gestapónak. Dékán József. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 36—37. p. 

A boldogságért harcolt. Derecskéi Sán
dor. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 38— 
39. p. 

A Duna és a Balaton „megszelidítője". 
Dezsényi Miklós. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 40—41. p. 

Testvér a harc jogán. Elek Tamás. (Le
genda nélkül. Bp.) 1975. 42—43. p. 

A barcsi hídnál vagy másutt? Fábián 
Béla. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 44— 
45. p. 

A szlovák—magyar határvidéken har
colt. Fabry József. (Legenda nélkül. 
Bp. 1975.) 46—47. p. 

Név egy párizsi emléktáblán. Féner Osz
kár. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 48— 
49. p. 

A Lánchíd csatától Sopronkőhidáig. 
Fisch Emil. (Legenda nélkül. Bp 
1975.) 50—51. p. 

A Thököly út 80—82. előtt. Fischer Ist
ván. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 52— 
53. p. 

Elhunyt Földes Pál. [1900—1975.] — 
Népszabadság, 1975. 176. sz. 5. p. 

Várkonyi Endre: Élő történelem. Diplo
ma és mozgalom. [Földes Pál a volt 
illegális kommunista, majd partizán 
életútja.] — Mo, 1975. 30. sz. 21. p. 

Vadász Ferenc: A védő. [Gábor Mózes 
visszaemlékezése.] (Bp.) Kossuth K. 
1975. 303 p. 

A jaramai hős. Gál János (1893—1938) 
életútja. — ISz, 1975. 23. sz. 12—14. p. 

A brjanszki erdő hős orvosa. Gellén Ist
ván. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 54— 
55. p. 

Leventeparancsnokból antifasiszta ellen
álló. Gidófalvy Lajos. (Legenda nélkül. 
Bp. 1975.) 56—57. p. 

Grenoble hőse. Goldberger István. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 58—59. p. 

A Petőfi-osztag parancsnoka. Grubics 
Zoltán. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
60—61. p. 

Hátha holnapután már késő lesz. Gurin 
Gáspár. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
62—63. p. 

A hidroplán utasai. Habermann Sámuel. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 64—65. p. 

A vad halállal küzdve. .. Havas György. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 66—67. p. 

Látogató a nyilasházban. Háy Mihály. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 68—69. p. 

Járőr a Bimbó út 51-ből. Hertelendy 
János. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 70— 
71. p. 

Tóth Pál: Fáradhatalan harcos volt. 
Honti Lajos születésének 75. évfordu
lóján. — Népszabadság. 1975. 47. sz. 
4—5. p. 

Kispest neveltje. Hullai Jenő. (Legenda 
nélkül. Bp. 1975.) 72—73. p. 

Satanowski egységében. Ihász-Kovács 
Sándor. (Legenda nélkül. Bp 1975.) 
74—75. p. 

A kispestiek orvosa. Jahn Ferenc. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 76—77. p. 

A tárnák veszedelmes embere. Jurasek 
Lajos. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 78— 

. 79. p. 
Csepel főbírája. Kalamár József. (Le

genda nélkül. Bp. 1975.) 80—81. p. 
Vadász Ferenc: Emlékezés egy kommu-
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nista hősre. Kalamár Józsefről, szüle
tésének 80. évfordulóján. — Népsza
badság, 1975. 243. sz. 6. p. 

A tábori főesperes. Kalló Ferenc. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 82—83. p. 

Csonka Ferenc: Egy hős karhatalmista 
emlékére. [Kálmán Istvánról, aki a 
Budapesti Pártbizottság Köztársaság
téri székháza védelmében 1956 októ
berében vesztette életét.] — Magyar 
Rendőr, 1975. november 6. 4. p. 

Az olasz nép szabadságáért. Kereszti 
(Keller) Sándor. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 84—85. p. 

A haza határa e lő t t . . . Kilián György. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 86—87. p. 

Béres Sándor: A forradalmak útját jár
ja. Kis András partizánharcos múltjá
ról. (Tanulmányok és források Hajdú-
Bihar megye munkásmozgalmának 
történetéhez. Debrecen, 1975.) 221— 
227. p. 

Neki nem kegyelmezték. Kiss János. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 88—89. p. 

Magóg. Koricsóner Margit. (Legenda nél
kül. Bp. 1975.) 90—91. p. 

Hazádnak rendületlenül. Kormos László. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 92—93. p. 

Kun Béla. (Évfordulók 1976. /Irta és 
összeáll. Gárdos Miklós. Bp./ Kossuth 
K. 1975.) 54—58. p. 

Gadanecz Béla: Száz éve született Land
ler Jenő. — Vasút, 1975. 11. sz. 1—3. p. 

Hunyadi Károly: A forradalom katoná
ja. (Landler Jenő.) — N, 1975. 47. sz. 
6. p. 

Jász Dezső: Találkozások Landler Jenő
vel. — Népszabadság, 1975. 28. sz. Va
sárnapi mell. 8. p. 

Kis Tamás: Emlékezés Landler Jenőre. 
— Magyar Hírlap, 1975. 307. sz. 4. p. 

Liptai Ervin: Emlékezés Landler Jenőre, 
az 1919-es Magyar Vörös Hadsereg 
parancsnokára, születésének 100. év
fordulóján. — HK, 1975. 4. sz. 627— 
632. p. 

Az öreg. Emlékezések Landler Jenőről, 
(összeáll. Szabó Ágnes, Gadanecz Bé
la. [Kiad. a] MSZMP Központi Bizott
ságának Párttörténeti Intézete. Bp.) 
Kossuth K. 1975. 214 p. 6 t. 

Szabó Ágnes: Landler Jenő: — ÉT, 1975. 
47. sz. 2231—2236. p. 

Szabó Ágnes: Nagy igazság nagy harco
sa. Száz éve született Landler Jenő. — 
Népszabadság, 1975. 275. sz. 5. p. 

Ügyvédből hadvezér. 100 éve született 
Landler Jenő. — Lobogó, 1975. 47. sz. 
24—25. p. 

Kávássy Sándor: Latinca Sándor útja a 
forradalmakig. Latinca-dokumentu-
mok. (Az Egri Ho Si Minn Tanárkép
ző Főiskola Tudományos Közleményei. 

12. Eger, 1974.) 259—269., 301—323. p. 
[Babinin] Babinyin, E. : A legendás va

dászrepülő. (V. D. Lavrinenkov repülő
vezérezredes.) — N, 1975. 46. sz. 8. p. 

Felrobbant a 600 kW-os villanytelep. 
Lencsés János. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 94—95. p. 

Ligeti László : Múltakra emlékezve . . . 
[Önéletrajz.] (Bp.) Kossuth K. 1975. 
147 p. 

Az Armée Belge des Partisans magyar 
hadnagya. Lówenwirth Miklós. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 96—97. p. 

József a barátom volt. Major József. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 98—99. p. 

Egyetlen pisztollyal. Messik János. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 100—101. p. 

Kis Tamás: Forradalmárként élt. Het
ven éve született Mező Imre. — Ma
gyar Hirlap, 1975. 324. sz. 5. p. 

Miklós Dezső: Emlékezés Mező Imrére. 
„Halálában is győzött ellenségein". — 
Népszava, 1975. december 13. 7. p. 

Fegyvertelenül. Mező Imre. (Legenda 
nélkül, Bp. 1975.) 102—103. p. 

Mihály f i Ernő: Emlékirat helyett, (Saj
tó alá rend. FILO [Mihályfy Ernőné 
Fischer Ilona.], Balogh György. Elő
szó Kállai Gyula. Bp.) Kossuth K. 
1975. 364 p. 

A brüsszel—auderghemi erdőnél. Molnár 
István. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
104—105. p. 

Seregélyestől a parlamentig. [A Münnich 
Ferenc Emlékmúzeum igazgatója be
szél az igaz kommunistáról és vörös-
katonáról.] — ISz, 1975. 6. sz. 8—10. p. 

A Bosut folyónál. Nagy (Klein) Ilona. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 106—107. 
P. 

Mint egykor Damjanich. Nagy Jenő. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 108—109. p. 

Egy református lelkész és fia. Id. és ifj. 
Nagy Kornél. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 110—111. p. 

A világ vár . . . Nógrádi Sándor. (Legen
da nélkül. Bp. 1975.) 112—113. p. 

Kiss István: Forradalmi harcokban gaz
dag életút. Oláh Imre. (Tanulmányok 
és források Hajdú-Bihar megye mun
kásmozgalmának történetéhez Debre
cen, 1975.) 217—220. p. 

A vasgyáriak szószólója. Oszip István. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 114—115. p. 

A hadtörténész. Otta István. (Legenda 
nélkül. Bp. 1975.) 116—117. p. 

Kubikus, Zentáróí. Ösz-Szabó János. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 118—119. 
P. 

A honvédség főfelügyelője. Pálffy 
György. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
120—121. p. 
A kispesti partizán rádióadó megszer-
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vezője. Pataki Ferenc. (Legenda nélkül. 
Bp. 1975.) 122—123. p. 

Alacsony-Tátra 2045-ös pont. Pusztai 
János. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
124—125. p. 

Húszévesen egyetemi tanár. Rácz Ká
roly. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 126— 
127. p. 

Vadász Ferenc: Az örökifjú forradalmár. 
(Radó Sándor.) — ISz, 1975. 1. sz. 20— 
23. p. 

Hűséggel szolgálta a népet. Rajk László. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 128—129. 
P. 

Várkonyi Endre: Élő történelem. Föld
részeken át. [Ráth Károly. Részvétele 
a spanyol polgárháborúban. Francia 
lágerben. Üjságíró, katona, diplomata.] 
— Mo, 1975. 28. sz. 21. p. 

„Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlöl
nek majd . . . " Remete László. (Legen
da nélkül. Bp. 1975.) 130—131. p. 

A Ludovikától a Magyar Frontig. Révai 
Kálmán. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
132—133. p. 

Fényjel volt e név. Reviczky Imre. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 134—135. p. 

Budapest, Gizella út 27. Richtmann Sán
dor. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 136— 
137. p. 

A Vörös Brigád harcosa. Rónai Ferenc. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 138—139. 
P-

Holnap hajnalban indul a gép. Rózsa 
Richárd. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
140—141. p. 

A hittanórán így tanulta. Sámson Mária. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 142—143. p. 

„Engem küldj, URAM!" Schalkház Sára. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 144—145. p. 

Botos János: Mindig a szabadságért. 
Emlékezés Sebes Imrére. — N, 1975. 
7. sz. 7. p. 

Szabó Ferenc: Élete szüntelen harc volt. 
Emlékezés Sebes Lászlóra születésé
nek 70. évfordulóján. — Népszabad
ság, 1975. 107. sz. 7. p. 

Az első főkapitány. Sólyom László. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 146—147. p. 

Karácsony éjszakáján. Stollár Béla. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 148—149. p. 

Jean Pierre főhadnagy. Strausz Sándor. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 150—151. p. 

Menhelyi gyerekből honvéd alezredes. 
Szabó Ferenc. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 152—153. p. 

A magyar Csapajev. Szalvay Mihály. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 154—155. p. 

Szenes Imre: Legendák alakja. Emléke
zés Szamuely Tiborra. — Népszava, 
1975. 303. sz. 3. p. 

Három háborúban. Szántó Rezső. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 156—157. p. 

Az ifjú gróf. Széchenyi Pál. (Legenda 
nélkül. Bp. 1975.) 158—159. p. 

Mint a romantika hőse i . . . Szekeres 
György. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
160—161. p. 

Csataterekről könyvtárakba. Szekeres 
Pál. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 162— 
163. p. 

„Szerettem a dalt és a fényt". Szenes 
Hanna. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
164—165. p. 

A latin, a történelem és a korparancs. 
Szijjártó Lajos. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 166—167. p. 

A komrhunárok élén. Sziklai Sándor 
(1895—1956) születésének 80. évfor
dulója. — ISz, 1975. 21. sz. 18—19. p. 

Miklós Dezső: Pedró kapitány példája. 
Emlékezés Sziklai Sándorra. — Nép
szava, 1975. 301. sz. 3. p. 

A lobogó szívű magyar. Sziklai Sándor. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 168—169 p. 

Pásztor József, M. : Megalkuvás nélkül. 
Hivatás és lelkiismeret. (Szimonidesz 
Lajos.) — Mo, 1975. 40. sz. 26. p. 

A Horthy-hadsereg ifjú repülőtisztje. 
Szőnyi Márton. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 170—171. p. 

A fekete kutyásék fia. Szőnyi-Szücs 
András. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
172—173. p. 

A Cskalov-egység magyar szakaszában. 
Tánczos István. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 174—175. p. 

Golyózáporban nyomult előre. Emléke
zés Tarr Imére. — Lobogó, 1975. 48. 
sz. 23. p. 

Az elefántcsont homlokú férfi. Tartsay 
Vilmos. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
176—177. p. 

Kedves jó Falu! Tótfalusy Sándor. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 182—183. p. 

A Hajdúságból jött. Tóth József. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 178—179. p. 

Mint akkoriban a 'bányászélet. Tóth-
Bucsoki István. (Legenda nélkül, Bp. 
1975.) 180—181. p. 

Kemény, tiszta szigorral, emberséggel. 
Tömpe András. (Legenda nélkül. Bp. 
1975.) 184—185. p. 

A mokány kis őrmester. Turcsányi La
jos. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 186— 
187. p. 

Anyica, Anyicska. Turjanica Anna. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 188—189. p. 

Annyira bíztak benne. Turóczi Gábor. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 190—191 p. 

Kovássy Zoltán: Szabadságharcok tá
bornoka: Türr István. — Lobogó, 1975. 
28. sz. 16. p. 

Ruf f y Péter: Egy régi internacionalista. 
Türr István születésének 150. évordu-
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lójára. — Magyar Nemzet, 1975. 187. 
sz. 10. p. 

Várady Géza: Már életében népdalok 
szóltak róla. Százötven esztendeje szü
letett Türr István. — Népszabadság, 
1975. 187. sz. 6. p. 

Bizonyított, végérvényesen. Valasek Jó
zsef. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 192— 
193. p. 

A Horthy-lakosztály teraszán. Vargha 
Károly. (Legenda nélkül. Bp. 1975.) 
194—195. p. 

Tíz nap — és még nyolc. Varró András. 
(Legenda nélkül. Bp. 1975.) 196—197. p. 

„A főhadiszállásról nincs fénykép". 
Moszkvai beszélgetés a 80 éves Vaszi-
levszkij marsallal. — Népszabadság, 
1975. 229. sz. 6. p. 

Az ezredesasszony. Wagner Anna. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 198—199. p. 

Csabai Imre: Wallisch Kálmán /1889— 
1934/. (A nemzetközi munkásmozgalom 
történetéből. Évkönyv. Bp. Kossuth K. 
1975.) 279—281. p. 

Szir. Weinberger Dezső. (Legenda nél
kül. Bp. 1975.) 200—201. p. 

Petit Jean. Weisz János. (Legenda nél
kül. Bp. 1975.) 202—203. p. 

„Szürke" önéletrajz. Willand János. (Le
genda nélkül. Bp. 1975.) 204—205. p. 

Barabás Tibor: Egy tábornok [Zamercev 
vezérőrnagy] arcképéhez. — Lobogó, 
1975. 7. sz. 16. p. 

A „vörös gróf". [Zay Dezső 1919. augusz
tus 11-én, 33 éves korában Simontor
nyán forradalmárként fejezte be éle
tét.] — ISz, 1975. 10. sz. 10—11. p. 

összeállították: 
Viniczai István 

Windisch Aladárné 
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