
A TARTALOMBÓL: 

B a l á z s J ó z s e f 
Az 1914-1918. évi imperialista világháború straté
giájának és taktikájának néhány kérdése 

D r. B o r ú s J ó z s e f 
A magyarországi hadműveletek jelentősége a má
sodik világháború történetében 

Dr. N a g y L á s z l ó - O t t a I s t v á n 
Megjegyzések Molnár Erik koncepciójához, válasz
adása után 

X I . ÉVFOLYAM • BUDAPEST, I 964 





HADTÖRTÉNELMI 
KÖZLEMÉNYEK 

3 
1964 

ÚJ FOLYAM BUDAPEST XI. ÉVFOLYAM 

A H A D T Ö R T É N E L M I INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA 



Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 
Főszerkesztő: 

dr. Mues Sándor 
Tagok: 

Balázs József, dr. Barta István, dr. Csillag Ferenc, 
dr. Liptai Ervin, Nagy Gábor, Rudas István 

Felelős szerkesztő: 
Otta István 
Szerkesztő : 
Sztana Béla 

A szerkesztőség címe 
Budapest, I., Kapisztrán tér 2. sz. Telefon: 360—746 

Felelős kiadó: Zrínyi Katonai Kiadó 
Budapest XIII., Dózsa György út 49. sz. Telefon: 205—915 

Megjelenik negyedévenként 

Egyes szám ára: 8,— Ft. Előfizetési ára- egész évre: 32,— Ft 
Csekkszámlaszám: 61297 befizetési számla. Budapest 

Megrendelhető: Posta Központi Hírlapiroda, Budapest, V., 
József nádor tér 1. Telefon: 180—850, és a kiadónál 

INDEX: 25—371 

64.3109/5 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Bolgár Imre igazgató 



ORSZÁGOS TÖRTÉNÉSZ VÁNDORGYŰLÉS 
SZOLNOKON 

A Történeti Társulat a TIT-tel karöltve ez év május 25— 
27. között tartotta évi Országos Vándorgyűlését Szolnokon. 

A vándorgyűlés tanácskozásait az első és a második vi
lágháború történeti kérdéseinek szentelte. 

Az 1964-es év két nagy történeti évfordulója tette indo
kolta ezt a választást: 50 esztendeje tört ki az első világháború 
és 20 éve kezdte meg a Vörös Hadsereg hazánk felszabadítását. 

Folyóiratunk e számában közöljük a vándorgyűlésen el
hangzott referátumok és hozzászólások közül azokat, amelyek 
a legújabb levéltári és könyvészeti kutatások, illetve anyagok 
alapján úgy az első világháborúról, mint az 1944 őszi magyar
országi eseményekről új értékeléseket, — az összefüggések 
mélyreható tanulmányozásával — új megállapításokat tartal
maznak. 

A SZERKESZTŐSÉGI 
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AZ 1914/1918. ÉVI IMPERIALISTA VILÁGHÁBORÜ 
STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TAKTIKÁJÁNAK 

NÉHÁNY KÉRDÉSE* 

Balázs József alezredes 

A HÁBORÚK ELKERÜLHETŐSÉGÉRŐL. Nagy tör té
nelmi jelentősége van annak, hogy a második világháború u tán 
létrejött a szocialista világrendszer, hogy a szocialista országok 
testvéri közössége á főerő szerepét tölti be a nemzetközi élet 
eseményeinek pozitív alakulásában, hogy észrevehetően meg
növekedett a kommunista pártok tekintélye a kapitalista or
szágokban is, hogy lökésszerűen meggyorsult a gyarmati rend
szer felbomlásának folyamata, hogy napról napra szélesedik a 
béke híveinek hatalmas tábora, — ugyanakkor világszerte om
ladoznak az imperializmus hadállásai. Korunk társadalmi fe j 
lődésének fő tartalma — a kapitalizmusból a szocializmusba 
való átmenet: fő kérdése pedig — a háború és a béke kérdése. ' 

Szocializmust építő népünk is rendíthetet lenül és feltar
tóztathatatlanul halad előre azon az úton,2 amelyre a nemzet
közi forradalmi munkásmozgalom talált rá, amely törvény
szerűen a kommunizmusba vezet, s amelyet a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelmének sugarai ragyogtak be 
először. Egyáltalán nem rettent meg bennünket a nemzetközi 
reakció hangos kardcsörtetésé, és nem fogunk letérni az ál ta
lunk helyesnek tartott útról egyes kommunista pártok vezetői
nek egységbontó tevékenységére sem. Valljuk, hogy a háborúk 
ma már nem végzetszerűen elkerülhetetlenek és a népek által 
óhajtott tartós béke fenntartásának reális feltételei vannak; 
igazságunk és erőnk tudatában hirdetjük a még különböző t á r 
sadalmi berendezkedettségű országok békés egymás mellett 
élésének elvét. Ez a mi részünkről őszinte politika és e poli
tika mellett következetesen ki is tar tunk! Bizonyosak vagyunk 

* A szerző ezt az előadást 1964. május 25-én Szolnokon az Országos Törté
nész Vándorgyűlés referátumaként mondotta el. 

1 Vö. „A SZKP programja" — A kommunizmus építőinek kongresszusa. 
Kossuth , 1.961. 355—408. o. 

2 Vö. „A MSZMP VIII. kongresszusának határozata." — A MSZMP VIII. 
kongresszusának jegyzőkönyve, 1962. november 20—24., Kossuth, 1963. 425—470. o. 
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abban, hogy a szocializmus erői — viszonylag rövid történelmi 
idő alatt — termonukleáris világháború nélkül is le tudják 
győzni az imperializmust az egész világon. Történelmi tapasz
talataink3 és a két tábor erőviszonyainak gondos mérlegelése 
alapján viszont azt is állítjuk, hogy amennyiben az imperialis
ták eszeveszettségükben mégis kirobbantanák a harmadik vi
lágháborút, akkor az a világkapitalizmus temetője lesz.4 

Félévszázaddal ezelőtt még szabadon utat törhetett magá
nak a világháború. Nem azért, mert a népek szubjektíve talán 
nem akartak békében élni, hanem azért, mert objektíve nem 
létezett elegendő erkölcsi-politikai és anyagi erő ahhoz, hogy 
a népek meghátrálásra kényszeríthették volna a világháború 
szálláscsinálóit és kirobbantóit, ö tven esztendővel ezelőtt — 
egyrészt a II. Internacionáléban tömörült szociáldemokrata 
pártok szociálsoviniszta vezetői gáncsot vethettek a nemzet
közi munkásmozgalom háborúellenes erői érvényesülésének; 
másrészt pedig abban az időben még kizárólagosan az imperia
lizmus uralta a világot s nem létezett a békének olyan bázisa 
a földön, amely a békéért folyó harc fő ereje lett volna, ugyan
akkor támaszpontot, kiapadhatatlan erkölcsi-politikai, anyagi 
és katonai segélyforrást jelentett volna minden háborúellenes 
erő számára. 

Az első világháború jellege; helye a történelemben és a 
háborúk történetében. Az első világháború igazságtalan — 
hódító és rabló — háború volt: az imperializmus korának 
első általános háborúja, a teljesen kifejlődött monopol
kapitalizmus szülötte. Akkor tört ki, amikor már a finánctőke 
erőszakos nemzetközi érvényesülési törekvése nyomta rá bé
lyegét a világgazdaság változásaira, amikor a monopóliumok 
már felosztották egymás között a világpiacokat, amikor az im
perialista államok részéről már befejeződött a világ gyarma
tosítása, amikor a kevésbé fejlett országok egész sora is a ve
zető imperialista hatalmak gazdasági és politikai függésébe ke
rült, továbbá akkor, amikor a szervezetileg megerősödött marx
ista tömegpártok már nemcsak a nemzeti, de a nemzetközi po
litikára is erős befolyásoló hatással voltak. Az első világháború 
természetes következménye volt az imperializmus egyenlőt
len fejlődésének és folytatása annak a politikának, amelyet a 
főbb imperialista hatalmak évtizedeken át műveltek a világ 

3 Francia—porosz háború (1870/71.) Párizsi Kommün; orosz—japán háború 
(1904—1905.) oroszországi polgári demokratikus forradalom; első világháború (1914/ 
18.) a NOSZF győzelme; a második világháború (193a—45) a szocialista országok 
megszületése, a szocialista világrendszer kialakulása. ** 

'* A SZKP programja. — I. m. 406. o. 
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monopolista érdekszféráinak és gyarmati területeinek újrafel
osztásáért.5 

Bosznia és Hercegovina annektálása6 után Európa — 
— képletesen szólva — puskaporos hordó tetején ült, és soha
sem lehetett tudni azt, hogy ki mikor gyújtja meg annak ka
nócát. Már az 1912/13. évi balkáni háborúk idején és azok be
fejezésekor következtetni lehetett arra, hogy a „hármasszövet
ség" és az „antant" között rövidesen háborúra kerül sor. Az sem 
volt kétséges, hogy a küszöbön álló háború imperialista érde
keket fog szolgálni, s a háború igazi vesztesei a néptömegek 
lesznek — a győztes országokban is, a vesztes államokban meg 
különösen. A koalíciós háború közelségére és igazságtalan, im
perialista jellegére figyelmeztetett a II. Internacionálé 1912. 
évi baseli kongresszusa is, amikor megvitatta és meghatározta 
a marxista munkáspártok háborúellenes feladatait.7 

írásos dokumentumok tanúskodnak arról, hogy vala
mennyi nagyhatalom imperialistái érdekeltek és felelősek vol
tak a világháború előkészítésében és kirobbantásában. Mert 
igaz, hogy végeredményben Németország és Anglia magatar
tása és elhatározása döntött 1914-ben a „háború és béke" kér
désében8 (az alapvető ellentét Németországnak és Angliának a 
világhatalmi státus megszerzéséért, illetve megtartásáért foly
tatott versengésben rejlett), de — konkrét rablási törekvések
kel tarsolyukban — Ausztria-Magyarország, Oroszország, Fran
ciaország, Belgium, majd Törökország, Japán, Olaszország, 
Bulgária, Románia és az Észak-Amerikai Egyesült Államok 
is nagy szerepet játszottak az imperialista, hódító politika po-
larizálásában és a háború kirobbantásában. 

A világháború kitört, s a háború lefolyásának, hadművé
szetének újszerűsége még a hadvezetőségeket is meglepte. Jó 
néhány esetben teljesen csődöt mondtak a vezérkari emlék
iratokban, az előzetesen elkészített haditervekben, a szabály
zatokban és a szokásos évi hadgyakorlatok tapasztalatait ösz-

5 Bővebben: Lenin „Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" 
— Lenin Művei 22. k. Szikra, 1951. 191—316. o. 

6 Ausztria—Magyarország 1908-ban az 1878. évi berlini kongresszus jóvá
hagyásával okkupált (megszállt) Bosznia-Hercegovina váratlan bekebelezésével kész 
tények elé állította az európai nagyhatalmiakat. Más viszonyok között — hasonló 
stratégiai megfontolások vezérelték a Monarchia kormányköreinek elhatározását 
1914-ben is Szerbiával szemben. 

7 Vö. Lenin: Az opportunizmus és a II. Internacionálé csődje. — Lenin Mű--
vei 21. k. Szikra 1951. 448—451. o. 

8 A világháború diplomáciai okmányaiból, nemkülönben a vezető politiku
sok visszaemlékezéseiből világosan kiderül, hogy l. Németország biztatta a Mo
narchiát a háborús kockázat vállalására és mereven elzárkózott attól, hogy Auszt
ria—Magyarország kormányát tárgyalásokra bírja; 2. Németország ímeg volt győ
ződve arról, hogy Anglia semleges marad — annál is inkább, mert Anglia a leg
utolsó pillanatig hallgatott háborús elszántságáról, hangoztatta, hogy Nagy-Britan-
:nia kormánya akként fog cselekedni, ahogy a birodalom érdekei kívánják. 
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szegező utasításokban szinte dogmákká merevedett hadászati 
és harcászati elvek. 

Az első világháború már határozottan a hadviselés gépi 
korszakának nagy háborúja volt. Több milliós hadseregek je
lentek meg a nagykiterjedésű — több száz kilométer szélességű 
és sok ezer négyzetkilométer nagyságú — hadműveleti terüle
ten; a háború — hadműveleti szünetek nélkül — több éven át 
tartott; a klasszikus harceljárásként fetisizált mozgó-háborút 
az állásháború váltotta fel; s a harctereken viszonylag tömege
sen jelentek meg a rettegett új automata és félautomata fegy
verek, a tüzértechnika csodái, a gépek (harckocsik, gépkocsik, 
repülőgépek), valamint a vegyi harceszközök, — általában a 
rohamosan fejlődő technika katonai, háborús célokat szolgáló 
konstrukciói. A front már szerves egységet képezett a hát
országgal a háború egész ideje alatt, aminek következtében a 
háború stratégiájának szükségszerűen ki kellett terjednie a 
nemzetgazdaság fokozódó mobilizálására és a belső politikai 
erők háborús harckészségének biztosítására is. Az első világ
háború mindkét részről koalíciós háború volt. 

. . . Ismeretes, hogy a világháborúból az antanthatalmak 
kerültek ki győztesen, a központi hatalmak koalíciója pedig 
vereséget szenvedett. Hogy miért és hogyan, azt egy előadás 
keretében csak nagyon vázlatosan lehetne elmondani, ezért a 
jelen előadás tulajdonképpen csak egy — az első világháború 
stratégiájának és taktikájának néhány kérdéséhez fűzött — 
hozzászólást tartalmaz. Két kérdéskomplexumot tárgyal: az 
egyik — az első világháború koalíciós jellegéből fakadó hadá
szati kérdések bírálata; a másik — a korszerű haditechnika tö
meges alkalmazásának szerepe a harc megvívásában... 

L Az első világháború koalíciós jellegéből fakadó 
hadászati kérdések bírálata 

Kétségtelen, hogy már a korábbi évszázadokban is voltak 
koalíciós jellegű háborúk, de azokra még a szövetségi jelleg 
egyoldalúsága volt a jellemző, amennyiben két-három hatalom 
katonailag együttműködött egy harmadik-negyedik ellen.9 Szi
gorú katonai kötelezettségek csak ritkán terhelték a szerződő 
feleket, a szövetségesek egyike-másika rendszerint csak segély
csapatokkal vett részt a háborúban, a hadműveletek összehan-

9 Pl. az európai monarchiák katonai szövetsége (I—VI.) a nagy francia for
radalom és Napóleon császársága ellen. 
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golása gyakran csak alkalmilag történt és előzetes meghagyá
sok sem igen tiltották a különbéke megkötését. 

Amikor az imperializmus kialakult, a tőkés társadalom 
gazdasági szerkezetének változásait természetesen nyomon kö
vették a politikai normák módosulásai is. Az államközi kapcso
latok jellegét, tar talmát és formáit a monopóliumok érdekei 
határozták meg — természetesen a fellendülő nemzetközi m u n 
kásmozgalom s az elkésett kelet-délkelet-európai nemzeti füg
getlenségi mozgalmak viszonyai között. Mondhajuk, hogy a 
valóban (kétoldalúan !) koalíciós háborúk az imperializmus ko 
rának tipikus jelenségei; megjelenésük okozati összefüggései 
voltak a tőke nemzetközivé válásának, — amikor az imperia
lista érdekellentétek mellett időlegesen és nem alapvetően az 
imperialista érdekazonosságok is kifejezésre jutottak, s az ál
lamközi konfliktusok megoldásának mikéntjében több állam is 
érdekelt lett. Az első világháborúban résztvevő koalíciókat is 
az imperialista hatalmak egymás közötti harca és időleges egy
másra utaltsága hozta létre. 

Hadászati szempontok szerepe az államközi kapcsolatok 
kiépítésében. Az európai centrális hatalmak szövetsége és az 
antant. Említettük, hogy az imperialista háborúk egyenes foly
tatásai az imperialista kormányok imperialista politikájának — 
erőszakos eszközökkel. A nem marxista szemléletű emberek 
azonban a hadüzenetek, valamint a békekötések időpontjaival 
kategorikusan szét szokták szakítani ezt az egységes folyama
tot és nem látják világosan a békeévekben kifejtett politikai t e 
vékenységnek a háborúhoz való töretlen illeszkedését, nem ér
zékelik eléggé a háború előtti évek politikájának és hadfejlesz
tésének közös gyökerét. A békeévekben elkészített haditervek a 
hadászati elképzelések dokumentumai voltak és meghatározták 
a háborús előkészületek irányát, méretét és ütemét.10 

A „hármasszövetség" és az antant létrejöttének folyama
tát tulajdonképpen az 1870/71. évi francia-porosz háborút le
záró frankfurti béke indított el. A két koalíció kialakulásának 
irányát és tar talmát egyrészt az európai hatalmak imperialista 
gazdasági és politikai törekvései, másrészt katonai szempontok, 
előrelátások és megfontolások határozták meg. 

Bismarck11 német kancellár már a frankfurti békekötés 

10 Többek között: a schlief feni „tervben szereplő erő túlhaladta az akkor 
rendelkezésre álló erők nagyságát, így egyúttal tervezetül szolgált a hadsereg 
ťovábbi kiépítésére." — Vájna Viktor—Náday István „Hadtörténelem" Bp. 1935. 
408. o. 

11 Ottó von Bismarck herceg (1815—1898.); 1862—1871. Poroszország miniszter
elnöke és külügyminisztere; 1871—1890. Németország kancellárja (II. Vilmossal 
összeütközésbe került és lemondott); „vaskancellár"-nak nevezték a német egység 
„vérrel és vassal" történő megteremtése miatt. 
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óráiban tisztában volt azzal, hogy Franciaország, amint elég 
erősnek érzi magát a háborúra, minden bizonnyal meg fogja 
támadni Németországot Elszász-Lotharingia visszahódításáért 
és megtépázott kontinentális hatalmi tekintélyének rehabilitá
lásáért. A „vaskancellár" ugyanakkor meg volt győződve ar
ról is, hogy Franciaország aligha fog a jövőben egyedül tá
madni, s mindent el fog követni azért, hogy Ausztria-Magyar
országot vagy Oroszországot (esetleg mindkettőt) megnyerje 
aktív szövetségesének. 

Németországban tehát felmerült a két- (vagy több) arc
vonalas háború réme. Németország vezetői nagyon jól tudták 
azt, hogy a kétarcvonalas háború megosztja a német hadsereg 
erejét, meg fognak gyengülni a döntésre hivatott hadászati tar
talékok, könnyen zűrzavar keletkezik a vezetésben, az után
pótlásban és az erők esetleg szükséges átcsoportosításában. 
Tisztában voltak azzal, hogy a német haderő megosztása nem 
egyszerű számtani művelet, hanem az arcvonalak sokasodásá
val hatványozottan megnövekednek a háború megvívásának 
nehézségei és problémái. A német diplomácia ezért — straté
giai megfontolásból — Franciaország elszigetelésére töreke
dett, és Németország az Oroszországgal, valamint a Monarchiá
val való barátság szálait szövögette. 1873 tavaszán létre is jött 
a demonstratív jellegű „három császár szövetsége", amelynek 
terméketlenségét a következő évek eseményei hamarosan be is 
bizonyították. Miután Oroszország Németország értésére adta, 
hogy Franciaország ellen nem hajlandó katonai szövetségre 
lépni a német militaristákkal, 1879 októberében Németország 
és Ausztria-Magyarország katonai egyezményt írt alá, amely
nek éle kizárólagosan Oroszország ellen irányult. 

Németország és a Monarchia „kettősszövetség"-e 1882-ben 
Olaszország csatlakozásával „hármasszövetség,'-gé bővült. 
Olaszország azért közeledett Németországhoz, mert Francia
ország észak-afrikai gyarmatosítása az olasz imperialisták hú
sába vágott. 

A „hármasszövetség" létrejöttére az antant kialakulása 
volt a válasz, — s a szövetség célja a centrális hatalmak stra
tégiai bekerítése volt. 

1887-től kezdve, hogy Franciaország Oroszország fő hite
lezőjévé vált, a hatalmi érdekek mellett az adósi kötelezettség 
is erősen táplálta az orosz cárizmus franciabarátságát. Az 1891-
ben megkezdett tárgyalások 1893-ban a katonai szövetség meg
kötésével fejeződtek be. Ahhoz azonban, hogy Anglia is csat
lakozhasson a francia—orosz megegyezéshez, előbb el kellett 
simítani azokat a francia—angol és orosz—angol ellentéteket, 
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amelyek időről-időre egyrészt Afrika, másrészt Ázsia gyarmati 
meghódítása, uralmi övezeteinek kialakítása miatt emelkedtek 
az események felszínére. A tárgyalások mindaddig vontatot
t an haladtak, amíg az egyre agresszívabb német imperializmus 
nem veszélyeztette Anglia világhatalmi pozícióit. Amikor azon
ban ismeretes let t a német flottafejlesztési program az angol 
imperialisták előtt, az angol külpolitika is ráállt a németellenes 
vonalra, s ennek eredményeképpen 1904 tavaszán tető alá hoz
ták a francia—angol „entente cordiale"-t, amelyhez 1907 nya
rán az orosz—angol szerződés aláírásával Oroszország is csat
lakozott. 

A két imperialista koalíció „1:1" mennyiségi aránya pil
lanatnyi katonai egyensúlyt teremtett Európában. Ez a magya
rázata annak, hogy az ez időben felmerült államközi konflik
tusokból nem kerekedett összeurópai (esetleg világ-) háború. 

A koalíciók tagállamainak katonai kötelezettsége. Sokak 
előtt ismeretes az a tény, hogy a központi hatalmak is, az an
tanthatalmak is — lényegében — a szövetségi alapszerződések 
katonai határozványai alapján léptek a háborúba. Sőt — 
Olaszország is éppen a „hármasszövetség" katonai konvencióira 
való hivatkozással mentet te ki magát 1914-ben a háborúból. 

A ,,kettősszövetség" katonai határozványai kimondták, 
hogy Németország és Ausztria-Magyarország rendelkezésre 
álló erőikkel azonnal egymás megsegítésére sietnek, ha Orosz
ország valamelyiküket fegyveresen megtámadja, — de egy 
francia—német konfliktus esetén a Monarchiának csak akkor 
kellett Németország oldalán háborúba lépnie, ha Franciaország
gal együtt Oroszország is megtámadja Németországot.12 A „hár
masszövetség" katonai konvenciói főképpen Olaszország és a 
„kettősszövetség" fegyveres viszonyát határozta meg. Az egyez
mény értelmében a „kettősszövetség" tagállamai akkor nyújta
nak segítséget Olaszországnak, ha Franciaország megtámadja 
őt, s Olaszországnak fegyverbe kellett lépnie, ha Franciaország 
Németország ellen támad. A szerződés Olaszország számára 
semlegességet „engedélyezett", ha Oroszország és a Monarchia 
között tör ki a háború.13 

A „kettős-" és a „hármasszövetség" katonai konvenciói te 
há t — mintegy minimális programot rögzítve — eléggé leszű
kültek a konkrét viszonossági kötelezettségekre és az össz
európai nagyhatalmi ellentétek mellett tükrözték a centrális 
koalíción belüli érdekkülönbségeket is. Németország állt a 

12 v ö . V. P . P a t y o m k i n „A dip lomácia t ö r t éne t e (Az ú jko r i diplomácia tör 
ténete 1872—1919)", Szikra, 1948. 54—56. O. 

13 Uo. 65—66. O. 
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központiasan kialakult koalíció középpontjában, amely hata
lomnak a kétarcvonalas háború esetén felmerülő nehézségek 
és veszélyek elhárítása volt a legfőbb törekvése — szövetsé
gesei által. Igaz, hogy a katonai szerződések formailag a fegy
veres kötelezettségek védelmi oldalát domborították ki, de 
bennük rejlett az agresszió lehetősége is. 

A francia—orosz egyezmény kimondta, hogy a) ha Né-
ország (vagy Németország segítségével Olaszország) megtá
madja Franciaországot, akkor Oroszország minden rendelke
zésre álló erővel Németország ellen fordul; b) ha viszont Né
metország (vagy Németország segítségével Ausztria—Magyar
ország) Oroszországot támadja meg, akkor pedig Franciaország 
siet minden rendelkezésre álló erővel Oroszország megsegíté
sére; c) a szerződő felek előzetes megegyezés bevárása nélkül is 
kötelesek mozgósítani haderőiket, ha a „hármasszövetség" 
(vagy annak egyik tagja) mozgósítást rendel el; d) a fegyveres 
erők zömét Franciaország is, Oroszország is Németország el
len vonultatja fel.14 A francia—angol katonai megállapodások 
elsősorban az angol hadiflotta kötelezettségeit hangsúlyozták (a 
francia partok védelmére vonatkozóan), de rögzítették az an
gol ,,expedíciós"-hadsereg és a francia haderő együttműködé
sének elveit és módozatait is.15 

Az antanthatalmak katonai szerződései világosan megmu
tatták, hogy összefogásuk éle Németország ellen irányult, hogy 
mindenképpen kétarcvonalas háborúra akarták kényszeríteni 
Németországot, s hogy tétlenül nem fogják bevárni a német 
hadsereg csapását. 

Schlieffen terve. A kétarcvonalas háború valószínűsége 
természetesen kezdettől fogva sok fejtörést okozott a német 
katonai vezetők számára. A vezérkarnál lázasan keresték-ku-
tatták azt a hadászati megoldást, amely kétarcvonalas háború 
esetén is győzelemre segíti a német fegyvereket. Az idősebb 
Moltke16 a hadászati védelmet tekintette célravezető megoldás
nak. Javaslatának alapja lényegében a határvonalak hosszának 
és a német, valamint a francia—orosz hadseregek tömegerejé
nek matematikai számvetése volt. Elképzelése szerint a német 
haderő kisebb része a nyugati, nagyobb tömege pedig a keleti 
arcvonalon folytat védelmi hadműveleteket, — s amikor az el
lenséges hadseregek felmorzsolódtak, elveszítették ütőképessé
güket és harckészségük megrendült, akkor a német erők helye-

M UO. 104—107. o. 
15 Uo. 157—161. o. 
16 He lmuth Kar l B e r n h a r d von Moltke gróf (1800—1891), t á b o r n a g y ; 1857— 

1888. a porosz, il letve a n é m e t hade rő vezé rka r i főnöke; az 18870/71. évi francia— 
porosz h á b o r ú b a n Sedanná l győzelmet a ra to t t a francia se regek felett. 
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sen hadműveletileg elosztott, de harcászatilag összefogott el
lentámadásával Franciaország is, Olaszország is megegyezéses 
békére kényszeríthető.17 Moltke hadászati elmélete akkor, az 
1870/80-as években, pontosan megfelelt Németország Valósá
gos igényeinek, amennyiben a német nemzeti egység megte
remtése után meggyorsult a kapitalizmus fejlődése Német
országban s a birodalomnak — a gazdasági fellendülés zavar
talansága érdekében — átmenetileg biztonságra, békére volt 
szüksége, s kerülnie kellett minden háborús kockázatot. 

Schlieffen tábornagy,18 aki 1890-ben került a német vezér
kar élére, nem értett egyet Moltke elgondolásával. Keveselte 
azt a várható politikai és gazdasági eredményt, amit Német
ország a „sedáni győző" hadászati javaslata alapján ellenfelei
vel szemben kierőszakolhat. O döntő győzelmet tervezett — 
olyant, amellyel Franciaországot és Oroszországot feltétel nél
küli békekötésre lehet kényszeríteni. Következésképpen — 
Schlieffen a támadó hadászat híve, teoretikusa és szószólója 
volt. Hadászati nézetei pontosan igazodtak a világuralomra törő 
német imperializmus politikai irányvonalához. Személyét ezért 
— különösen a legagresszívabb politikai és katonai körökben — 
nagy tisztelet és rajongás övezte. Merész és nagyvonalú terve 
szinte tabunak számított a központi hatalmak országaiban, — 
olyannyira, hogy a schlieffeni „gyorslefolyású háború" elmé
letet még a világháború után is csak szőrmentén merték bí
rálni, s a marnei hadjárat sikertelenségét teljesen az ifjabb 
Moltke19 nyakába varrták, őt okolták a fájdalmas kudarcért, 
mondván, hogy meggondolatlanul „felhígította" Schlieffen 
gróf zseniális haditervét.20 

Ismeretes, hogy a schlieffeni terv — kétarcvonalas hábo
rúval számolva — két ütemben tervezte a német fegyverek 
győzelmét. Az első ütemben a német haderő túlnyomó — 7/8 
—' részének hat hét leforgása alatt meg kellett volna semmi
sítenie a francia hadsereget. Ez idő alatt a német erők fenn
maradó — 1/8 — része az osztrák—magyar seregekkel együtt
működve, védelmi hadműveleteket folytatva, feltartóztatja az 
orosz hadsereg támadását és előnyomulása! A második ü tem
ben a nyugati hadszíntéren felszabaduló német hadtestekkel 
megerősített keleti frontnak ellentámadással meg kellett volna 

17 Vö. G. Ritter „Der Anteil der Militärs an der Kriegskatastrophe von 
1914." _ Historische Zeitschrift, 193. Bd., 1. Heft, August 1961.; 73—74. p. 

18 Alfred von Schlieffen gróf (1833—1913), táborszernagy; 1891—1906 a német 
haderő vezérkari főnöke. 

19 Helmuth von Moltke (1848—1916) tábornagy; 1906—1914. a német haderő 
vezérkari főnöke; a marnei kudarc után betegségére való hivatkozással nyug
díjazását kérte. 

20 vö. G. Ritter i. m. 75. p. 
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vernie az orosz haderőt is. A győzelem elsősorban attól füg
gött, hogy a belga területen előnyomuló, a francia várövezetet 
megkerülő csapást mérő német erők (6/7 rész) — Párizs át-
karolásával — be tudják-e keríteni, meg tudják-e semmisíteni 
a francia hadsereget a tervezett időben. (Az angolokkal a terv 
nem számolt.) 

A terv végleges formában 1905-ben készült el.21 Feltéte
lezte, hogy Oroszország katonai potenciálja az orosz—japán 
háborúban kimerült, a kedvezőtlen oroszországi közúti és vasúti 
viszonyok miatt az orosz haderő felvonulása hosszú időt vesz 
igénybe, a német seregek Belgium területén komolyabb ellen
állásba aligha ütköznek, a franciák nem fognak kitérni a döntő 
csata elől, — és Anglia semleges marad. 

Schlieffen terve, amely már születésekor is tartalmazott 
néhány bizonytalan tényezőt (pl. Anglia semlegességének be
számítását, a francia hadvezetés tapasztalatlanságában való 
bizakodást), 1914-ben már alig támaszkodott reális alapokra 
(mivel az orosz haderő időközben regenerálódott, s a cári kor
mányzat sok millió rubelt áldozott a nyugatra vezető s t ra té
giai útvonalak kiépítésére). Schlieffen spekulatív vonatkozá
sokban kétségtelenül figyelemre méltó tervében 1914-re tehát 
lényegében csak a teória maradt meg — sok kockázattal és még 
több bizakodással! Az ifjabb Moltke is csak toldozgatta-foltoz-
gatta a tervet, igazgatott rajta a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően, az alapkoncepciót, a „gyors lefolyású háború" 
gondolatát azonban meghagyta. De nem is tehetett mást, mivel 
a hadászatot alá kellett rendelni a német imperialisták agresz-
sziós politikai törekvésének. 

Hadászati együttműködés a koalíciókon belül. A világhá
ború történetével foglalkozó, s a háború után a volt központi 
hatalmak országaiban megjelent hadtörténeti munkák egyönte
tűen azt állítják, hogy a centrális koalíció tagállamai (Német
ország és Ausztria—Magyarország) között csak rendkívül laza 
és terméketlen hadászati együttműködés létezett. S ez igaz. 
A politikai vonalat yédelmező és a hadvezetést elmarasztaló 
szerzők véleménye szerint a katonai vezetők szubjektív érzé
seiben, emberi magatartásában rejlett a hadvezetőségek tor
zsalkodásának az oka. Ez az állítás viszont már nem felel meg 
az igazságnak, mert az egyes katonai vezetők önfejűsége, fél-
tékenykedése, hiúsága, gőgössége, beteges önérzetessége stb. 
csak motiválhatta a hadvezetőségek közötti kapcsolatok mi -

21 Schlieffen a terven 1892 óta dolgozott, s azt 1812-ben, mint „valamiféle 
katonai testamentum"-ot, hagyta a német vezérkarra. — G. Ritter i. m. 74—76. p. 
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lyenségét, de bizonyos, hogy a vezérkarok együttműködését 
végső soron a koalíció tagállamainak önálló háborús törekvése 
határozta meg: az a politikai irányvonal és sajátosan külön ál
lami érdek, amelynek érvényrejuttatásáért Németország és 
Ausztria—Magyarország háborúba lépett, manőverezett és ki
tartott. A szerzők hivatkoznak az antanthatalmak példájára, 
akik a háború utolsó időszakában meg tudták teremteni az 
egységes fővezérletet. Említik ugyan, hogy széthúzó hatalmi 
törekvések az antant-koalíción belül is kifejezésre jutottak, de 
nem beszélnek arról, hogy a nyugati hatalmak egységes fő
vezérlete is csak akkor valósult meg, amikor a vezető hatalmak 
a háború utáni európai és gyarmati helyzet legfontosabb kér
déseiben úgy-ahogy már szót tudtak érteni egymással, keleti 
arcvonalukat a Nagy Októberi Szocialista Forradalom likvi
dálta, észak-olaszországi arcvonaluk megszilárdult, s belátták, 
hogy a döntő győzelem kivívása érdekében a nyugati hadszín
téren egységes akaratnak kell alárendelni a hadműveleti erő
ket. 

A központi hatalmak. A német legfelsőbb hadvezetőség és 
az osztrák—magyar hadseregfőparancsnokság között mindjárt 
a háború kezdetén megtörtént az első összeütközés. Ez abból 
adódott, hogy a német vezérkar főnöke Conrad22 többszöri 
sürgetésére sem volt hajlandó támadásba parancsolni a kelet
poroszországi német hadsereget, jóllehet az offenzívát a hadi
tervek együttműködésre vonatkozó határozványai írták elő.2í 

S bár igaz, hogy Hindenburgnak24 az osztrák—magyar erők 
hadműveleteitől független tannenbergi győzelme és a Mazuri 
tavaknál aratott sikere valóban elhárította a Kelet-Poroszor
szágot közvetlenül fenyegető veszélyt, ez azonban az osztrák— 
magyar hadosztályokon nem sokat segített.25 Amikor a néme
tek „gyors lefolyású háború"-jának kudarca a marne-i had
járat sikertelenségével és az állásháború kialakulásával bebizo-

22 C o n r a d v o n H ö t z e n d o r f g ró f (1852—1925), t á b o r n a g y ; 190&—1911., m a j d 
1912—1917. az osztrák—moagyar h a d e r ő v e z é r k a r i f ő n ö k e ; 1917—1918. h a d s e r e g 
parancsnok az észak-olaszországi arcvonalon. 

23 vö. Vájna Viktor—Náday István „Hadtörténelem", Bp. 1935. 445—146. o. 
24 paul von Hindenburg (1847—1934) tábornagy; 1914—1916. a németek keleti 

arcvonalának főparancsnoka• 1916—1918. a német haderő vezérkari főnöke; 1925— 
tői köztársasági elnök; segítette Hitler hatalomrajutását. 

25 „Az a megoldási mód, melyet Conrad az osztrák—magyar hadsereg ré
szére választott, nem volt eredménytelen. Az orosz túlerő előretörését végül is 
megállította, de ez irtózatos áldozatba került és az nemcsak számbelileg — kb. 
350 000 ember —', de ami különös súllyal esett latba, harci értékben sem volt többé 
pótolható . . . Ezt a veszteséget a hadsereg többé sohasem tudta kiheverni." (Arz 
Arthur: „1914—1918, a központi monarchiák harca és összeomlása", Bp. 1942. 26— 
27. o. 
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nyosodott, Conrad azzal a javaslattal fordult Falkenhaynhoz,20 

a német vezérkar új főnökéhez, hogy a keleti hadszíntérre 
helyezzék át a háború súlyát (ahol a mozgóháború megvívá
sának feltételei még meglevőknek látszottak), és egy úgyne
vezett „fordított schlief feni terv"-vel először Oroszországgal 
szemben harcolják ki 1915 első felében a döntést. A monar
chia vezérkari főnöke megígérte, hogy az orosz haderő szét
verése, Oroszország kapitulálása után valamennyi nélkülöz
hető erejét a nyugati hadszíntérre irányítja.27 Falkenhayn 
azonban, mivel nem tartotta ' lehetségesnek az orosz haderő 
teljes megsemmisítését és továbbra is a nyugati hadszíntéren 
várta a döntő csata eljövetelét, csak részben erősítette meg a 
franciaországi hadműveleti területről elvont hadosztályokkal a 
keleti arcvonalat, s "csak hosszas vita után adta beleegyezését 
ahhoz, hogy Hindenburg — Conraddal együtt — az orosz se
regek visszaszorítása céljából átmehet támadásba.28 Nem vitás, 
hogy a német vezérkar főnökének „kifárasztó hadászat"-a 
ugyancsak a német junkerek érdekét fejezte ki, mert annak 
legközvetlenebb célja az ellenség távoltartása volt. Ausztria— 
Magyarországnak természetesen Oroszország leverése állott cél
jai középpontjában. 

Olaszország hadbalépésével már közvetlenül osztrák terü
leteket veszélyeztetett az ellenséges betörés. Conrad javaslata 
— az, hogy amíg az osztrák—magyar seregek szétverik az 
olasz haderőt, a németek vegyék át a keleti arcvonal védel
mét — ismét elutasításban részesült a Legfelsőbb Hadvezető
ség részéről.29 Ugyanakkor Falkenhayn, hogy Németország 
közvetlen szárazföldi összeköttetést teremthessen Törökország
gal és átszakítsa az antant záróövezetét, Szerbia leigázását 
szorgalmazta.30 Jóformán még be sem fejeződtek a szerb terü
letek meghódításáért végrehajtott hadműveletek, Falkenhayn 
parancsot adott a Szerbiában alkalmazott német hadosztályok 
gyülekeztetésére és elszállítására. Emiatt annyira * elmérgese
dett a Hadseregfőparancsnokság és a Legfelsőbb Hadvezetőség 
között a viszony, hogy a vezérkari főnökök több mint egy hó
napig még csak nem is találkoztak.31 A monaröhia kénytelen 
volt saját erejével megszállni Montenegrót és Albánia egy 

26 Erich von F a l k e n h a y n (1861—1922) t á b o r n o k ; 1913—1914. német h a d ü g y 
min i sz te r ; 1914 őszén k inevez ik vezérkar i főnöknek (1916 őszéig); 1916—1918. h a d -
se regpa rancsnok kü lönböző a rcvona lakon . 

27 v ö . Vájna—Náday i. m. 517., 530., 542—544. o. 
28 uo. 
29 Vö. UO. 544., 570—572. o. 
30 UO. 
31 v ö . Czékus Zol tán „Az 1914—18. évi v i lágháború összefoglaló t ö r t éne lme" , 

B p . 1930. 262—263. o. 
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részét. E hadművelettel Ausztria—Magyarország Olaszországot 
akarta leszorítani a Balkán-félszigetről, s az Adriai-tenger ki
járatát, az Otranto-tengerszorost szerette volna ellenőrzése alá 
vonni. Conrad, hogy elhárítsa az Ausztriát közvetlenül fenye
gető olasz veszélyt, azzal az indítvánnyal fordult a Legfelsőbb 
Hadvezetőséghez, hogy mindenekelőtt Olaszországra mérjenek 
közösen megsemmisítő csapást, s csak azután menjenek át — 
ugyancsak közösen — ellentámadásba nyugaton.32 A tárgya
lások azonban már eleve meddőknek bizonyultak, mivel Fel-
kenhayn nem tudta és Németország védelmét tekintve nem is 
akarta tekintetét a nyugati hadszíntérről elfordítani. S miköz
ben Falkenhayn nyugaton működésbe hozta a „verduni vér-
szivattyú"-t a francia haderő elvéreztetése céljából, Conrad 
parancsára viszont lázas előkészületek folytak az olasz had
sereg bekerítését célzó dél-tiroli offenzívához. Az erőket Né
metország is, a monarchia is a keleti és a déli hadszíntérről 
szedte össze. Csakhogy Falkenhayn sem, Conrad sem tudta 
kitűzött célját elérni, mert amikor a központi hatalmak meg
gyengített keleti arcvonalát Luck—Oknanál a Bruszilov tábor
nok33 vezette orosz offenzíva átszakította, Verdunnél is, Asia-
gónál is be kellett szüntetni a hadműveleteket ós minden nél
külözhető hadosztályt Volhyniába kellett irányítani. „Külön 
utakon keresik a sikert. Az egyik Asiagónál, a másik Verdun
nél, és azután Lucknál találkoznak" — jegyezte meg találóan 
a Hadseregfőparancsnokság részéről a Legfelsőbb Hadvezető
séghez összekötőként vezényelt Cramon tábornok.3* Amikor 
1916 júniusában az orosz „gőzhenger" Bruszilov parancsára 
pusztító lavinaként zúdult a német—osztrák—magyar csapatok 
állásaira, Conrad bizonyos volt Románia hadüzenetében is, és 
preventív háborút indítványozott ellene. Ismét Falkenhayn 
volt az a személy, aki elvetette Conrad javaslatát.35 Persze, a 
kérdés hátterében megint csak nem a két vezérkari főnök szub
jektív érzései, hanem a két központi hatalom közvetlen poli
tikai és gazdasági érdekei állottak, és határozták meg a had
vezetőségek állásfoglalását. Ugyanis Magyarországot közvet
lenül veszélyeztette a nacionalista jelszavak mögött felemel
kedő román imperializmus, de a monarchia imperialistái ro
mán területekre, olaj forrásokra vetettek szemet. Németország-

32 Uo. 270—274. O. 
33 Alekszej Alekszejevics Bruszilov (1853—1926) t á b o r n o k ; 1916-ban az orosz 

h a d e r ő dé lnyuga t i a r c v o n a l á n a k pa rancsnoka , 1917-ben az orosz hadse reg fő
p a r a n c s n o k a . 

34 Czékus Z. i. m. 298. o. 
35 Aggházy Kami i és Stefán Valér „A v i lágháború (1914—1918)", Bp . 1934. 

217. o. 
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nak viszont közvetlen hódítási szándéka nem volt Romániával 
szemben, de a román gabona és olaj a német import állandó 
tételét képezte. Amíg tehát Németország Románia jóakaratú 
semlegességét igyekezett fenntartani, addig Ausztria—Magyar
ország a délkeleti szomszéd leigázásával vélte elérni a maga 
hasznát. 

1916 őszén már nagyon sok jel mutatott arra, hogy a 
központi hatalmak nem fogják győzelemmel befejezni a hábo
rút, — nyilvánvaló volt, hogy az eredetileg kitűzött háborús 
céljaikat el nem érhetik. De mer t veszíteni sem akarták — 
hivatkozva a hadseregeik által megszállott területek zálog
jellegére —, a háború kitörése előtti területi status quo fenn
tartásának javaslatával megegyezéses békét ajánlottak fel az 
antanthatalmaknak.3 6 Annál is inkább, mert a német és az 
osztrák—magyar uralkodó osztályok a remélt békekötés adta 
lehetőségeket akarták kihasználni — amíg nem késő — arra, 
hogy az észrevehetően fellendülő forradalmi és nemzeti füg
getlenségi mozgalmakat a viszonylag épségben maradt had
seregeikkel erőszakosan elnyomják. Hadászatukat természete
sen és lényegében az új viszonyok és az új követelmények 
határozták meg, vagyis: megszilárdítani az arcvonalakat, meg
óvni hadseregeiket, — esetleg úgy, hogy közben hadműveleti 
sikereket is kiharcolva „meggyőzzék" ellenfeleiket fegyveres 
erőik „legyőzhetetlenségéről". (Említést érdemel viszont az a 
tény, hogy a németek 1917-ben hadászati sikert szerettek volna 
elérni a korlátlan tengeralattjáró-háború megindításával, kí
sérletük azonban csődöt mondott.37) Ám, az egy akaratnak 
alárendelt együttműködés ezúttal sem valósulhatott meg. 
Ausztria—Magyarország részéről olyan szeparatista törekvések 
jelentkeztek a koalíción belül, amelyek majdnem a nyílt sza
kításig vezettek. Ezeknek az volt a céljuk, hogy a monarchia 
politikai és katonai különvéleményét igazolják a nyugati ha
talmak felé. Annak, hogy Ausztria—Magyarországnak mégsem 
sikerült különbékét kötni az antanttal, több oka volt. 

Egyesek azzal magyarázták az osztrák—magyar uralkodó 
osztályok határozatlanságát, hogy a monarchia különbékére 

36 p ü c h Jenő „A vi lágháború tö r t éne te" , Bp . é. n. 38. o. 
37 Az antanthatalmak —' hadiflottájuk fölényes erejére támaszkodva — ten

geri blokád alá vették a központi hatalmak országait. Németország és Ausztria— 
Magyarország flottája nyílt tengeri ütközeteket nem kezdeményezhetett, ezért a 
tengeralattjárók felhasználásával kívánták az antant blokádját áttörni. Német
ország az 1916 őszén megindított ,,cirkáló"-háborúval még csak taktikai eredmé
nyekre törekedett, 1917. február l-én megindított „korlátlan tengeralattjáró há-
ború"-nak viszont már hadászati célkitűzése volt: a német tengeri flotta vezér
kari főnökének számításai szerint öt hónap alatt békére lehetett volna kény
szeríteni Angliát hajóterének elsüllyesztésével. (Vájna—Náday i. m. 668. o.) 
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hajló vezetői — a Németországgal való nyílt szakítás esetére 
— feltételezték Ausztria—Magyarország német katonai meg
szállását. Nem valószínű, de valamilyen katonai ellenrend
szabály foganatosítása nem látszott lehetetlennek, mivel a 
német haderő ténylegesen ellenőrzése alatt tar tot ta úgy a ke- ' 
leti, mint a déli arcvonalat. A hadműveletek vezetése 1914 
őszétől kezdve folyamatosan és szinte észrevétlenül, de a Had
seregfőparancsnokság hallgatólagos beleegyezésével a német 
tábornokok kezébe ment át Volhyniában is, Galíciában is, 
Románia területén éppúgy, mint a Balkánon, — anélkül, hogy 
Németország és a monarchia között a maga nemében szoros 
hadászati együttműködés jött volna létre. A német hadosztá
lyok és hadtestek fokozatosan beékelődtek az osztrák—magyar 
seregek harcrendjébe, s ez az állapot a monarchia katonai 
cselekvési szabadságát eleve kérdésessé tette. A legfontosabb 
hadműveletek vezetését is csak formálisan tar tot ta kezében 
a Hadseregfőparancsnokság vagy valamelyik osztrák—magyar 
arcvonalparancsnokság, s azokat ténylegesen a kombinált n é 
met—osztrák—magyar erők német parancsnokai irányították. 
A gorlicei áttörést végrehajtó 11. hadsereget például közvet
lenül a Hadseregfőparancsnökságnak rendelték alá, de Macken-
sen hadseregparancsnok csak a Legfelsőbb Hadvezetőség elő
zetes beleegyezésével adhatta ki a hadművelet végrehajtására 
vonatkozó parancsokat.38 A Szerbiát leigázó német—osztrák— 
magyar—bolgár kombinált haderő főparancsnoka ugyancsak 
Mackensen39 lett.40 Az 1916. évi erdélyi hadműveletek során 
Arz41 tábornok 1. osztrák—magyar hadseregét is Falkenhayn-
nak rendelték alá, amikor pedig a székelyföldi hadseregcso
port élére Károly trónörököst42 állították, vezérkari főnökül 
Seeckt német tábornokot43 nevezték ki.44 

Nem sikerült tehát a zavarmentes, szoros együttműködést 
és az egy akaratot kifejező egységes fővezérletet megterem
teni 1917—18-ban sem, amikor pedig Falkenhayn helyett már 

38 Czékus Z. i. m. 180. o. 
39 August von Mackensen (1849—1945) tábornagy; 1915 őszétől a központi 

hatalmak balkáni haderejének parancsnoka; Hitler hatalomrajutását támogatta. 
40 Czékus Z. i. m. 241. o. 
41 Arthur Arz von Straussenburg (1857—1935) vezérezredes, 1917 márciusá

tól az osztrák—magyar haderő vezérkari főnöke. 
42 F e r e n c József ha lá la u t án , 1916 d e c e m b e r végétől 1918 őszéig IV. K á r o l y 

néven m a g y a r k i r á l y (1887—1922); 1921-ben k é t ízben visszatér t az országba, de 
trónját nem foglalhatta el, a Madeira szigetre száműzték. 

43 Hans von Seeckt (1866—1936) t á b o r n o k ; 1923-ban a németország i fo r ra 
dalmi mozga lmak leverésében vezető szerepet töltött b e ; 1934—1935: Csang Ka i -
sek ka tona i tanácsadója . 

44 Czékus Z. i. m. 314., 326., 328. 0. 
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a legendás hírű Hindenburg, Conrad helyett pedig Arz töl
töt te be a vezérkari főnöki tisztséget. Ez is meggyőzően szem
lélteti azt a tényt, hogy a koalíción belüli hadászati együtt
működés tartalmát és formáit korántsem a hadvezérek szim
pátiája, szubjektív erényei vagy hibái határozzák meg, hanem 
azok a politikai erők, amelyek közvetlenül érdekeltek a há
ború eredetileg kitűzött céljaiban és várható eredményeiben. 

Az antant. Az antanthatalmak katonai, hadászati együtt
működése jobban sikerült, mint ahogyan az a centrális koalí
ción belül csak felemás módon valósulhatott meg, — jóllehet 
Franciaország, Anglia és Oroszország között sem volt teljes 
az egyetértés. Az antant egységesebb katonai fellépését és 
kevésbé súrlódásos együttműködését nagyban elősegítette a 
német militarizmusban rejlő veszély felismerése, s annak ha
tására egyelőre fékezni tudták a koalíción belüli összeütkö
zéseket. 

Az antanthatalmak hadászati együttműködésének meg
tervezése és megszervezése azokon a rendszeresen (és eseten
ként) megtartott haditanácskozásókon történt meg, amelyeken 
rendszerint a tagállamok miniszterelnökei és vezérkari főnö
kei vettek részt.45 A megbeszéléseken mérlegelték a hadszín
tereken elért eredményeket, megvitatták a kudarcok okait, 
meghatározták a hadászati feladatokat. A hadászati együtt
működés tartalma vagy — rendszerint az általános helyzetből 
kiindulóan — egyidejű offenzíva, vagy — igen gyakran, több
nyire a konkrét helyzethez igazodó — tehermentesítő támadás 
volt; azzal a határozott céllal, hogy a központi hatalmak kény
telenek legyenek erőiket megosztani, tartalékaikat szétaprózni, 
a csapatokat ide-oda küldözgetni, —• egyszóval: az antant Né
metországot és Ausztria—Magyarországot mindenképpen bele 
akar ta szorítani (és bele is szorította!) a többarcvonalas háború 
„kutyaszorítójába". 

Az egyes hadműveleteket — a rögzített hadászati követel
ményeknek megfelelően, viszont már az arcvonalparancsnokok 
(a nemzeti hadseregek főparancsnokai) tervezték, szervezték és 

45 1915. április 10: Haig, az angol haderő főparancsnoka először találkozik 
Foch-val, a francia haderő észak-franciaországi hadseregcsoportjának parancs
nokával; 1915. decembep 23: Haig először találkozik Joffre-val, a francia haderő 
főparancsnokával; haditanácskozás: 1916. III. 12. Chantilly, 1916. V. 31. Dury, 1916. 
VI. 9. London, 1916. VIII. 27. Saleux, 1916. XI. 15. Párizs, 1917. I. 29. Petrograd, 
1917. II. 26. Calais. 1917. V. 4. Párizs, 1917. IX. 25. Bouloque, 1917. XII. 1. Ver
sailles (a „szövetségi legfelsőbb haditanács" első ülése), 1918. I. 24. Compiegne, 
1918. I. 29. Versailles, 1918. V. 14. London, 1918. VI. 2. Abbeville. 1918. VII. l. Ver
sailles. 
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vezették, akik ténykedéseikért és mulasztásaikért azután saját 
kormányaik felé tartoztak felelősséggel.46 

Bizonyos, hogy az antanthatalmak hadászati együttműkö
dése sem volt mentes az esetenkénti kisiklásoktól, — s h a vala
melyik tagállam hadvezetősége a katonai határozványoktól el
térően intézkedett, akkor annak is hatalmi érdekkülönbség volt 
az oka. Oroszországnak például a francia—orosz szövetségi szer
ződés katonai konveciói szerint Németország ellen kellett volna 
felvonultatni az erők nagyobbik részét. A cári hadvezetőség e 
kötelezettségnek azonban csak részben tet t eleget, mert a fő-
csapást majdnem minden esetben az osztrák—magyar csapatok 
arcvonalán mérte. Hivatkozott arra, hogy a Monarchia seregei
nek ellenállóereje gyenge s a galíciai arcvonal átszakítása meg 
fogja könnyíteni az eredetileg kitűzött hadászati feladat végre
hajtását is. Valójában azonban Oroszország elsődlegesen Auszt
ria—Magyarországot, a cárizmus és az orosz imperializmus bal
káni riválisát akarta szétzúzni.47 

1918 tavaszán, amikor a németek — utolsó erőfeszítésként 
— heves támadásokat kezdeményeztek a nyugati hadszíntéren, 
az antant haditanácsa azzal a feladattal bízta meg Foch francia 
tábornokot,48 hogy a „nyugati hadszínhelyen a szövetségesek 
hadműveleteit összhangba hozza". Nem sokkal később Foch t á -

46 Haig: „hangsúlyoztam, hogy Jof f re főparancsnoknak nem vagyok alá
rendelve. Ez nem jelent ellentétet, mert én, amikor saját parancsaimat kiadom, 
alávetem magam stratégiai kérdésekben Jdffre kívánságának". (1915 december); 
„hangsúlyoztam, hogy a brit hadsereg tevékenységéért kizárólag a brit kormány
nak vagyok felelős. Ha el is fogadom a tervet (amit a szövetségesek haditaná
csa elfogadott), azt alkalmaznom keli a csata közben megváltozott helyzethez". 
— A. D. Cooper „A nyugati hadszíntér" (eredeti angol cím: Haig/, Bp. é. n. 
144., 178. p. 

47 Vö. Maurice Paléologue „A cár országa a nagy háborúban", Bp. é. n. 
I. k. 133—136. o. 

Továbbá: 1. Anglia a La Manche csatornán át volt a legkönnyebben sebez
hető, ezért az angolok kizárólag Flandriában, Belgium területén akarták fel

használni hadseregüket és tiltakoztak minden olyan indítvány ellen, amely akár 
Olaszországban, akár a Balkánon kívánta, alkalmazni az angoi csapatokat —• 

Franciaországnak viszont a balkáni hadműveletek sikere állt érdekében. (A. D. 
Cooper i. m. 168—169. o.) — 2. Az orosz imperializmus Lengyelországot annek-
tálni akarta; ez ellen Franciaország tiltakozott — mire „Lengyelországot illetően 
Szaszonov igen nyomatékos formában utalt rá, hogy milyen veszedelemben fo
rog a szövetség, ha a francia kormány, bármily tapintatosan is, beleavatkoznék 
a lengyel kérdésbe." (M. Palélogoue i. m. II. k. 274). o.) — 3. 1916. július 23-án 
az antanthatalmak megegyeztek Romániával, hogy a román főerők a Dunától 

•délre Bulgária ellen támadnak; amikor viszont Románia belépett a háborúba, 
a román hadsereg főerői a Monarchia ellen fordultak. (M. Paaléologue i. m. III. 
k. 54., 125—126. o.) 

48 Ferdinand Foch (1851—1929) marsail; 1917-ben a francia haderő vezérkari 
főnöke; 1918 márciusától a szövetséges hadsereg főparancsnoka; ő fogalmazta 
meg az 1919. évi párizsi békekonferencia katonai határozatait. " 
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bornokot már főparancsnokká nevezték ki, s a Haig,49 Pétain50 

és Pershing5 1 tábornokok vezetése alatt álló angol, francia és 
amerikai hadseregeknek az ő parancsait végre kellett hajta
niuk.52 

Általános következtetések az első világháború koalíciós jel
legéből fakadó hadászati kérdések bírálata alapján. Az eddig 
elmondottak alapján — természetesen az előadásból időszűke 
miatt kimaradt történeti jelenségeket is figyelembe véve —, 
röviden az alábbi általános következtetéseket vonhatjuk le a 
koalíciós hadviselés hadászatára vonatkozóan: 

Az imperialista koalíciók éppen hódító és rabló törekvéseik, 
politikájuk miatt nem képesek tartósan megszervezni és végig 
vinni hadászati együttműködésüket; a hadászati együttműkö
dés tartalmát és formáit alapvetően sohasem az egyes hadvezé
rek szubjektív gondolat- és érzésvilága, hanem a kitűzött hábo
rús cél egyértelműsége (vagy annak hiánya) határozza meg; a 
szövetséges hadseregek súrlódástól mentes hadászati együttmű
ködésének fundamentuma a tagállamoknak a háború végcéljá
ban kifejezésre jutó politikai érdekazonossága; a kölcsönös bi
zalom és az önkéntes alárendelés elve alapján létrehozott főve
zérlet az egységes akarat leghatásosabb szervezeti formája. 

II. A korszerű haditechnika tömeges alkalmazásának 
szerepe a harc megvívásában 

Az első világháború katonai előkészítésében jeleskedő ve
zérkari főnökök, hadseregfelügyelők és más magasabb beosztás
ban szolgálatot teljesítő tábornokok és tisztek érthetően sokat 
foglalkoztak a hadászat kérdéseivel, amely gondolatok azután 
a haditervekben öltöttek testet. Tervezgetéseik során sok min
denre gondoltak, sokfajta szempontot figyelembe vettek, sok
féle nehézséggel számoltak, képzeletük mégis csak részben tudta 

ffl Douglas Haig (1861—1928) táborszernagy; részt vett Anglia szudáni, dél
afrikai, indiai katonai akcióiban; a világháború kezdetén hadtestparancsnok, 
majd (1915-től) az angol expedíciós hadsereg főparancsnoka. 

50 H e n r i Phi l ippe Pé t a in (1865—1951) marsa l l ; 1917—1918-ban a francia had 
erő főparancsnoka; 1940. április 16-án miniszterelnök, kapitulált a németek előtt 
és a vichyi kormány élére került; 1944-ben halálra ítélték, de De Gaulle élet

fogytiglani börtönre változtatta a halálos ítéletet. 
51 John Joseph Pershing (1860—1948) tábornok; 1917-ben az Európába áthajó

zott amerikai hadsereg főparancsnoka; 1921—1924̂ ben az amerikai haderő vezér
kari főnöke. 

f>2 Konkrét formában először 1917 februárjában' vetődött fel az egységes fő
vezérlet kérdése. Ez ellen Haig határozottan tiltakozott. — 1917. november 4-én 
elhatározták a „szövetségközi legfelsőbb haditanács" felállítását. — Amikor 1918 
tavaszán a németek ismét megközelítették a francia fővárost, s a brit—francia 
hadsereget a kettészakítás veszélye fenyegette, Fochot kinevezték főparancsnok
nak (1918. március 241.) — A. D. Cooper i. m. 23-4—235., 327., 377—378., 382—383. O. 
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előrelátni a jövőt, az újat. A fejlődő technika egyes új eredmé
nyeinek hadicélokra való felhasználását csak esetlegesen ter
vezték,53 mindössze a géppuskák és a gyorstüzelő tüzérségi lö
vegek tömeggyártását szorgalmazták. Ez a jelenség összefüggés
ben volt azzal is, hogy a hadászat ési a harcászat terén sem gon
doltak lényeges változtatásokra, s a hadműveletek várható le
folyását még az úgynevezett „manufakturális hadviselés" nor
máival mérve képzelték el. Például a német militaristák teó
riája szerint — éppen a nagy tömegek, a nagy távolságok és a 
gyorsan végrehajtandó manőverek következtében — a hadvezér 
zsenialitásának elsősorban és főképpen a háború, a hadjárat 
megtervezésében, megszervezésében és az akciók kezdési idejé
nek helyes megválasztásában kell megmutatkoznia, — menet 
közben' az lesz a hadvezér feladata, hogy gondoskodjon az után
pótlásról és hősiességre lelkesítse a katonákat. Jellemző, hogy 
Moltke sem vezette 1914 őszén a Franciaország elleni hadjára
tot, ennek következtében a tervezett nagy csapás — előre nem 
számított nehézségek miatt — egymással csak lazán összefüggő 
hadműveletekre töredezett a hadseregparancsnokok egyéni 

> helyzetmegítélése és elhatározása szerint.54 

A nem várt állásháború kialakulása után a hadviselés 
„manufakturális" jellege fokozatosan a hát térbe szorult és a 
korszerűsödő haditechnika viszonylagosan tömeges alkalmazá
sával új szakasz kezdődött a háborúk történetében: a háborúk 
gépi korszaka. 

A négy esztendőn át tartó elkeseredett küzdelem arra kény
szerítette a hadviselő feléket, hogy az emberi ész teremtő ere
jét is maximálisan a háború szolgálatába állítva fokozzák a 
hadseregek ütőképességét a támadásban és növeljék ellenálló 
szilárdságát a védelemben. Ilyen törekvések eredményeképpen 
jelentek meg azután — viszonylagosan tömeges mennyiségben 
— azok a még kezdetleges, de új fegyverek és harceszközök a 
harcmezőn, amelyeknek tökéletesítése és valóban tömeges le
gyártása után új fegyvernemekkel gazdagodtak a fegyveres 
erők. Annak állandó szem előtt tartásával, hogy miként lehetne 
a fegyveres harcot még hatásosabban és eredményesebben meg-

53 1906; „Nálunk (Ausztria—Magyarországon) még nincsenek állandóan szer
vezett géppuskás osztagok. . . már rendszeresítve vannak Angliában, Németország
ban, Oroszországban; kísérleteznek Franciaországban és Olaszországban . . ." (A 
hadsereg; képes folyóirat — Arad 1906., 12. sz. 293. o.) — 1910: „Így tehát kétsé
gen kívül a kormányozható léghajó lesz a biztosabb bombavető. A repülőgép 
tehát egyelőre főleg csak felderítő és megfigyelő feladatokra használható". (A 
hadsereg. . . 1910. 10. sz. 141. o.)—1914. november: „Aktív harceszközként a repülő
gép kevésbé jön számításba." (Külügy-Thadügy; hetilap, Bp. 1914. november 24.) 

54 v ö . Mészö ly J . : I I . V i l m o s „ h u l l ó l e v e l e i " , B p . 1933. 39—40. o. 
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vívni, természetesen megváltozott a hadseregek szervezése és 
harcmódja is. 

A géppuska. A XIX. század vége felé, amikor megkezdődött 
a gyalogság átfegyverzése az 5—8 töltényt befogadó ágytáras 
ismétlő puskákkal, >a fegyverkonstruktőrök sorozatlövő puska 
megszerkesztésére fordították alkotni vágyó érdeklődésüket — 
és az angol—búr háborúban már meg is jelent a géppuska.55 

Az új gyalogsági nehéz-fegyver, a nagyobb lőtávolságból és 
tűzgyorsaságból fakadó előnyök miatt — valamennyi hadsereg
ben rendszeresítésre került.56 Jól használták már az orosz— 
japán háborúban is, de igazán közkedvelt, egyben rettegett fegy
ver valójában csak a világháborúban lett, amikor a géppuskák 
a védelem gerincét képezték.57 A géppuska óva intette a pa
rancsnokokat attól, hogy a gyalogos egységek tüzérségi előké
szítés nélkül és sűrű tömeg-rohammal támadjanak a jól kiépí
tett ellenséges védőállásokra. Az állás-háború időszakában már 
a tüzérség is konkrét feladatokat kapott az ellenséges géppus
kák leküzdésében. A harcba vetett harckocsik az ellenséges gép
puska-fészkek megsemmisítésére fordították elsősorban figyel
müket. Amikor a Somme-menti nagy „anyagcsatákban" az an
gol—francia hadseregek tüzérségi tüze teljesen szétrombolta a 
németek állásait, a szinte véletlen folytán épségben maradt 
német géppuskás osztagok képesek voltak megtörni a biztos 
győzelem reményében támadó antant-csapatok rohamát és biz
tosítani azt, hogy a saját tartalékok új és szilárd védelmet szer
vezzenek. Nem csoda, ha valamennyi hadvezetőség arra töre
kedett a háború folyamán, hogy növelje a csapatok géppuska
állományát. E törekvést indokolta az a körülmény is, hogy a 
háború második felében az élő erők pótlása már egyre nehe
zebben sikerült, a zászlóaljak létszáma jelentősen lecsökkent, 
ugyanakkor a csapatok tűzerejét fokozni kellett, s az arcvonal
szélességek sem csökkentek. Amíg a világháború kitörésekor a 

55 Az első (nehéz-) géppuskát Hiram Maxim (USA) szerkesztette. Később 
(típusok): Bergmann, Hotchkiss, Browning, Colt, Rekyl, Odkolek, Cli-Rigotti, 
Skoda, Schwarzlose. 

•r>6 Ausztria—Magyarország 8,0 mm Schwarzlose 
Németország : 
Törökország: 
Olaszország: 
Oroszország: 
Franciaország : 
Anglia: 
Belgium: 
Szerbia—Montenegro: 

(A hadsereg . . . 1915. ill. sz. 177. o.) 
57 vö. összegyűjtött haditapasztalatok. — A XXI. hadtest-, ezred-, zászlóalj-

és századparancsnokainak tapasztalatai alapján összeállítva. Titkos! M. kir. hon
védelmi miniszter 25.896. sz. ein. 1/19-17. Bp. 1918. április hó, 5—8. o. 

7,9 Maxim 
7,65 » ?» 

6,5 ,, 7,62 , ,, 8,0 Hotchkiss 
7,7 Maxim 
7,65 , ,, 7,62 , „ 
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zászlóaljak átlag 2—4 (nehéz-) géppuskával rendelkeztek, addig 
1918-ban már 8—16 (nehéz-) géppuska és könnyűgéppuska (go
lyószóró58) egészítette ki a gyalogos lövészek puskatüzét 

A gáz. A harcoló felek sok mindent elkövettek annak ér
dekében, hogy az arcvonalak áttörésével megrendítsék az állás-
rendszerekkel megerősödött védelmeket és megteremtsék az 
1914-ben kudarcot vallott mozgó-háború új feltételeit. Az alkal
mazott módszereknek az volt az elsődleges céljuk, hogy az arc
vonal áttörésre kiszemelt szakaszán — az ellenség harcképte
lenné tételével és megsemmisítésével — megszüntessenek min
den ellenállást a saját erők útjában. E célból használták a 
gázt is. 

Kezdetben inkább csak az ingerlő („kékkeresztes") harc
gázok alkalmazására került sor. Később azonban a mérgező, az 
élő szervezetet elpusztító vegyi anyagokat is harcba vetették 
(az úgynevezett „sárgakeresztes" gázokat, a német Lost-ot, a 
francia Yperitet, az angol mustárgázt). Először a fejlett német 
vegyipar bocsátott a harcoló hadsereg rendelkezésére nagyobb 
mennyiségben harcgázt, amit az első'ízben és tömegesen 1915 
tavaszán (az yperni támadásnál) használt fel.59 

A harcgáz célbajuttatása fúvóeljárással, vagy tüzérségi lö
vedékek formájában történt. Fúvóeljárással — kedvező szél
irány esetén — rendszerint a védelemben levő ellenség első 
állásaira jut taták el a gázt; tüzérségi gázlövéssel pedig az ellen
séges tüzérségi tüzelőállásokra mértek csapást. Ez utóbbinak 
abban rejlett nagy jelentősége, hogy a gázlövedék nagyobb t e 
rületet fogott le, mint a hagyományos tüzérségi romboló grá
nát hatása, — következésképpen kevesebb lőszerfelhasználással 
gyorsabban ki lehetett kapcsolni a harcból az ellenség ütegeit. 
Egyébként a tüzérségek különös előszeretettel alkalmazták a 
vegyes gránátok célbajuttatását, melynek során a romboló . és 
vegyi harcanyaggal töltött lövedéket lőttek — rendszer nélkül 
— a leküzdendő célokra és a birtokba veendő terepszakaszokra. 
E módszerrel főként a bizonytalansági tényező szerepét kíván- -
ták fokozni a szemben álló felek. 

A h a r c g á z b é n í t ó és pusz t í tó , v a l a m i n t n a g y t e r ü l e t e t l e 
ss Lewis ezredes (USA) szerkesztette az első valóban golyószórót (ún. köny-

nyűgéppuskát) a világháború első éveiben. A cső fölött körben forgó tölténytár
ban 50 töltényt helyeztek el; a golyószóró súlya 12 kg volt. Tömeggyártására 
Angliában került sor. -* A központi hatalmak országaiban a (nehéz-) géppuská
kat alakították át „golyószóróvá". 

59 Ypern-nél : a németek 100 000 kg klórgázt fújtak az ellenség 6 km-es arc
vonalszakaszára; az angolok vesztesége: 15 ezer gázmérgezett (ebből 5 ezer halott). 
Pilch I. i. m, 319. o. 
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fogó hatásának felismerése60 azután arra ösztönözte az imperia
lista államokat, hogy nagy gondot fordítsanak a harcgázok tö
meges termelésére. Hogy a második világháborúban mégsem 
került sor a harcgáz alkalmazására, annak az a magyarázata, 
hogy egyrészt a harcgázokat eltiltó genfi egyezményt61 ismer
ték a népek is és lehetetlen volt e körülményt figyelmen kívül 
hagyni, másrészt pedig — viszonossági alapon tekintve — még 
a fasiszta Németország is rendkívül kockázatos dolognak tekin
te t te a harcgázok harcba vetését. 

A harckocsi. A védelem állásrendszerének műszaki megerő-
dítése és tűzrendszerének alapos megszervezése következtében 
még a leghevesebb tüzérségi előkészítés sem tudott olyan rést 
ütni az arcvonalon á rohamozó gyalogság előtt, hogy annak 
támadása meg ne akadt volna az épségben maradt géppuskák 
és más gyalogsági fegyverek újjáéledő tüzében. Hiányzott az a 
fegyver, az a harci eszköz, amely a támadásokat átsegíthette 
volna a „holtpontokon" és az ellenség gyalogsági (részben tü
zérségi) tüzével dacolva biztosította volna az előnyomulás len
dületét, vagy éppen a támadás viszonylag zavartalan átszerve
zését. Ilyen körülmények tszülték a „mozgó vár" gondolatát, 
amely azután gyakorlatilag a harckocsik formájában realizáló
dott a világháború folyamán. 

Először az angol „tankok" jelentek meg a nyugati' hadszín
téren,62 de hamarosan francia harckocsikkal is benépesültek a 
franciaországi csataterek, —• Németország azonban csak 1918-
ban tudta gyalogos csapatainak harcát az új harceszközzel — 
szerény keretek között — támogatni.63 

Az első sorozatban legyártott angol „Mark I" típusú harc
kocsik 1916. szeptember 15-én nagy riadalmat keltettek a né
metek soraiban. A robosztus, romboid alakú acélszörnyek azon
ban még nagyon lassúaknak bizonyultak, könnyen meghibásod
tak és majdnem egytől-egyig a gyalogságtól elmaradozva, hasz-
navehetetlenül hevertek szerteszét a harcmezőn. Az antant ka
tonai vezetői azonban a kedvezőtlen kezdet ellenére is jövőt lát
tak a harckocsikban és még szenvedélyesebben szorgalmazták 

GO A vegyi harcanyagokkal végrehajtott támadások következtében az első 
világháborúban pl. 75 752 amerikai, 180 981 angol, kb. 190 000 francia, 78 663 német 
katona vált időlegesen v a gy tartósan harcképtelenné (sérült vagy halt meg). A 
hadviselő felek összes gázsérültje (vesztesége) tob. 880 ezer fő volt. (De Sgardelli 
C : A világháború kézikönyve, 1914—1918. Bp. 1935. 367. o.) 

fit Vö. Weininger László V. „Gázháború és nemzetközi jag", Bp. 1928. 66— 
68. o. 

62 Az angol harckocsikísérletek a legnagyobb titokban folytak. A kísérleti 
telepeket „életveszélyes lőtér" táblákkal jelölték, a harckocsikat pedig „vízhordó 
kocsik"-nak, tankoknak nevezték. (Filch i. m. 316. o.) 

63 Az; angoloknál: Mark I—IX., Whippet; a franciáknál: Schneider, St. d i a 
mond, Renault, Peugeot; a németeknél: A 7 V Wagen, K—Wagen. (Uo. 316—318. o.) 
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a konstrukciós hibák kijavítása utáni példányok sorozatgyártá
sát. Az 1917 novemberében lezajlott cambra-i csatában már 
egyszerre 360 antant harckocsi rohanta meg meglepetésszerűen, 
a támadás tüzérségi előkészítése nélkül a német csapatokat. 
Bebizonyosodott, hogy a harckocsik tömeges harcbavetése har
cászati méretekben már az első világháború alatt feltétlenül 
sikerre számíthat. Nyilvánvaló volt, hogy a harckocsik sebessé
gének fokozásával jelentősen fel lehet gyorsítani a támadás 
ütemét, hogy a lánctalpak megfelelő kialakításával a terepaka
dályok okozta nehézségek — az ésszerűség határain belül — 
a minimumra csökkenthetők, hogy a harckocsik megfelelő harc
rendbe való tagozásával és felfegyverzésével jelentős mérték
ben növelhető az élő erők lökőereje és a támadás térbeli ki
tágítása. 

Azokat a harckocsikat, amelyeket csak géppuskákkal fegy
vereztek fel, „ nő "-tankoknak nevezték; „hím"-tankok viszont 
azok a harckocsik voltak, amelyekbe lövegeket is beépítettek. 
A páncélzat vastagsága 5—8 mm, a hatósugár pedig 37—130 km 
között váltakozott. Amíg az első angol—francia harckocsik — 
az alapötletből kiindulva — nagy testű és lomha eszközök vol
tak, addig az 1917/18-ban legyártott és tömegesen harcba vetett 
tankok, éppen a harctéri tapasztalatok figyelembevételével, 
már könnyűségükkel, mozgékonyságukkal és gyorsaságukkal 
hívták fel magukra az érdeklődést.64 Tömeges alkalmazásuk job
ban megfelelt a kitűzött céloknak és a harcászati követelmé
nyeknek, — és század-zászlóalj-dandár szervezésben már ön
álló fegyvernemként jelentek meg. 

A repülőgép. A hadműveletek térbeliségének megnöveke
dése megmutatkozott abban is, hogy a szemben álló hadviselő 
országok nemcsak a szárazföldön és a tengereken, de a levegő
ben is összemérték erejüket. A hadviselés módjának változásai 
szükségszerűen háttérbe szorították a léghajókat, a léggömböket 
s az új követelmények a repülőgépeket helyezték előtérbe. 

1914 augusztusában az antant országok 404, a központi ha
talmak pedig csak 260 repülőgéppel léptek be a háborúba.65 

A másfélszeresen kedvezőbb repülőgép-ellátottság kezdetben 
persze még nem jelentett döntő fölényt az antant számára a 
központi hatalmakkal szemben, mivel a háború első hónapjai
ban főképpen csak felderítésre használták a „légjáró" gépeket. 
Annál is inkább, mert a távolfelderítésre kiküldött lovashad
osztályok egyáltalán nem tudták végrehajtani feladatukat. 

64 V ö . UO. 315—319. O. 
65 U o . 269. O. 
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1915-ben azután — a tökéletesebb felderítő repülőgépek 
alkalmazásával párhuzamosan — megkezdődött a vadász- és 
bombázógépek mind tömegesebb harcba vetése is. A repülő
gépgyártás növekedésére jellemző, hogy 1915-ben az antant 
7300 sárkányt és 10 000 motort, Németország és a Monarchia 
pedig 4800 sárkányt ós 5500 motort termelt. Legfejlettebb a 
francia repülőgépipar volt, s őt követte második helyen a né
met. Később az angol és az olasz repülőgépgyárak is erősen nö
velték termelésüket, — 1916-ban 15 700, 1917- ta i 36 000, 1918-
ban 64 200 darabot gyártottak az antant országai a központi ha
talmak 9100, 21 000, 16 700 darabjával szemben. A nyugati ha
talmak repülőgép-termelésének mennyiségi növekedése tökéle
tes légifölényt tudott biztosítani a németek légiflottájával 
szemben.66 

Amíg 1914-ben a repülőgépek óránkénti sebessége átlag 
120 km, emelkedési magassága 1500—2000 m volt, a későbbi 
években már 8500 m-es emelkedés mellett 200 km/óra sebesség
gel tudtak berepülni az ellenség légterébe.67 

A harci gépek először egyesével és párosával, majd raj- , 
század- és ezred-kötelékben hajtották végre feladataikat. Fel
adataik közé tartozott: az ellenséges állások fényképezése és 
bombázása; az ellenséges csapatmozgások, tartalékok megfigye
lése és bombázása; az ellenséges tüzérségi ütegállások felderí
tése és bombázása; az ellenség figyelő léghajóinak és léggömb
jeinek elpusztítása; az ellenséges repülőgépek leküzdése; az el
lenség ipari központjainak, vasúti csomópontjainak, kikötőinek 
és erődítményeinek bombázása; a saját tüzérség tüzének meg
figyelése, vezetése és a saját harcterület légi biztosítása. 

A repülőgépekkel — az arcvonalak átrepülése által — sike
rült a harccselekményeket áthelyezni a hadműveleti mélységbe, 
sőt egyes gépek a működési hatósugár növekedésével az ellen
ség hátországi területeit is közvetlenül veszélyeztették; 

A gépkocsi. A modern háborúban — amikor a hadműveleti 
cselekmények napok, sőt órák alatt új helyzeteket teremtenek 
az arcvonalak különböző szakaszain és a hadászati tartalékok 
előrevonásának, a csapatok szükséges átcsoportosításának, vala
mint az anyagi utánpótlásnak rövid idő alatt meg kell történnie 
— a gyorsaság döntő tényező lehet. Tisztában voltak ezzel a 
hadvezetőségek már a háborús előkészületek idején is, — hiszen 

66 Franciáknál: Nieuport, Spad, Hanriot, Deperdussin, Moräne, Cbndron, 
Breguet; angoloknál: Sopwith, DeHavilland, S. E., Wickers, Martyn-Syde, Hadley, 
Page; olaszoknál: Macchi, Savoia, Caproni; németeknél: Taube, Focker, Junkers, 
Albatros, Doirnier, L. V. G., Rumpler, Siemens, K. D., Gotha Friedrichscharen, 
Staaken; a Monarchiában: Berg. (Vö. uo. 273—276. o.) 

67 VÖ. UO. 269—2713. O. 
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az időszámvetés alapján levont következtetések határozták meg 
a haditervekben rögzített feladatok egy részét. 

Több országban, hogy a vasúti szállítás kötöttségéből és az 
állati erővel vontatott járművek lassúságából eredő hátrányokat 
némileg csökkentsék, fokozatosan növelték a hadseregek gép
kocsi-állományát s a polgári tulajdonban levő autók mozgósítá
sával is számoltak. Magánszemélyeknek, akik a hadsereg által 
is használható tehergépkocsikat vásároltak, az állam beruházási 
hitelt és — évenként — üzemeltetési költségmegtérítést folyó
sított.68 

A német hadsereg 1300, a francia haderő 6000 gépkocsival 
kezdte 1914-ben a háborút. De attól kezdve, hogy Joffre francia 
főparancsnok 1914 szeptember elején a gépkocsik tömegével 
(köztük nagyon sok alkalmilag igénybe vett párizsi taxival) cso
portosította át az arcvonal közepéről Párizshoz a 6. francia had
sereget, amelynek átkaroló manővere azután a franciák szem
pontjából kedvező fordulatot adott a marnei csatának, vala
mennyi hadseregben több figyelmet fordítottak a gépkocsik 
katonai célokra való felhasználására. A gépkocsigyártás meny-
nyiségi növekedésére jellemző adat az is, hogy a német hadsereg 
gépkocsiparkja 1918 októberében már elérte a 40 000 darabot, 
a franciák gépkocsiállományába pedig -97 300 autó tartozott. 
Továbbá, hogy például a franciák gépkocsikkal végrehajtott 
hadászati csapatszállítása 1914-ben 450 ezer főt, 1918-ban 6 mil
lió 300 ezer főt, a világháború folyamán összesen 23 millió 350 
ezer főt érintett. Széleskörűen elterjedt a nehézlövegek és más 
harci eszközök motoros vontatása, meghajtása, ami szintén előre 
sejttette a jövő fegyveres erőinek gépesítését.69 

Elektro- és műszer-technika. Fejlődés volt tapasztalható az 
elektro- és műszer-technika területén is. A tüzérség közvetett 
irányzással történő tüzelése például megkívánta az irányzó ké
szülékek és műszerek használatát. Különösen nagyot fejlődött 
a fényképezés technikája, s a 25 cm-es gyújtótávolságú fény
képezőgépeket követő 57—70—120 cm-es fókuszú lencsékkel 
felszerelt fényképezőgépek már 7000 m-ig terjedő magasság
ból is tökéletes felvételeket produkáltak. A fényképezés kez
detben szabad kézből történt és madártávlati képek készül
tek; a repülőgépeken rögzített és automatikusan működő fény
képezőgépek pedig már pontos légifelvételeket készítettek. 

A repülők és a tüzérség között fokozatosan a rádióadó és 

68 v ö . A hadse reg . . . 1911. 4. sz. 57. o. 
69 De Sgardel l i C. i. m. 363—364. o. 
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-vevő készülékek vették át az összeköttetés biztosításának sze
repkörét.70 

összefoglalás és általános következtetések. Tény, hogy az 
1914/18. évi világháború első nagy megnyilatkozása és előre
mutató fejlődési szakasza volt a modern, gépi háborúk kor
szakának. Bebizonyosodott, hogy az alkotó ember az eszközök 
és a cselekvési módozatok hihetetlen sokaságát képes előte
remteni és alkalmazni a háborúban is. Kitűnt, hogy a háborúk 
vonatkozásában is érvényes az a marxista tanítás, miszerint 
a termelőerők fejlettségi foka határozza meg alapvetően a fej
lődés ütemét. Jellemző volt erre 1914/18-ban az új fegyverek 
és harci eszközök kigondolása és előteremtése, valamint a ré
giek (az úgynevezett hagyományosok) tökéletesítése és kor
szerűvé tétele, nemkülönben a megváltozott viszonyokhoz iga
zodó új hadászati és harcászati elvek tapasztalati alapon tör
ténő elsődleges feldolgozása és haladéktalan gyakorlati alkal
mazása. Tény azonban az is, hogy az első világháború meg
oldatlanul hagyta az állásrendszerben védelmet szervező had
seregek arcvonalának hadműveleti áttörését és a hadműveleti 
mélységben kivívandó siker hadászati továbbfejlesztését. Az 
objektív és szubjektív okok komplexumából érdemes kiemelni 
azt a tapasztalati jelenséget, hogy a világháború hadművésze
tének újszerűsége és szokatlansága a biztonságra irányuló tö
rekvéseket különösen erősítette. Az óvintézkedések és a vere
ség elhárítását célzó ellenrendszabályok a harc mechanizmu
sában is, valamint a védelmi fegyverek és eszközök előterem
tésében is rövid idő alatt kifejezésre jutottak (páncéltörő löve
gek, légelhárító ágyúk.és géppuskák, gázálarc, lángszóró stb.), 
amelyek a védelem egyéni és kollektív, aktív és passzív esz
közei és módozatai voltak. 

Bizonyos, hogy a természettudomány és a technikai hala
dás eredményeinek felhasználása minden időben a hadfejlesz.-
tési program szerves részét képezte és alkotja. Hatékonysága 
nagy mértékben függ a technikai fejlettség színvonalától, az 
anyagi erőforrások nagyságától, és a szükségletek felismeré
séből fakadó hadászati és harcászati követelményektől. Bizo
nyos, hogy a kor legfejlettebb technikai (és technológiai) szín
vonalán konstruált és harcba vetett harci eszközök hatásosan 
fokozni képesek a fegyveres összecsapás tömegerejét vagy a 
védelem szilárdságát, növelni képesek a hadműveleti terület 
méreteit (szélességben és mélységben), valamint időt takarí

tó Vö. Pilch i. m. 270., 273—275. o. 
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tanak meg. A mind tökéletesebb és sokoldalúan használható 
harci eszközök széleskörű alkalmazásával sok olyan nehézség 
küzdhető le, amelyek a tereppel, a távolságokkal, az évszakok
kal és a napszakokkal vannak összefüggésben. Bebizonyosodott 
továbbá, hogy a modern haditechnikának is csak tömeges 
harcbavetése teremt maradandóan hatásos sikert,71 és sajátos
ságai (előnyei és hátrányai) feltételezik a gondosan megter
vezett, megszervezett és ügyesen kézben tartott együttműkö
dést. Előfordult esetek viszont azt mutatják, hogy a haditech
nika fetisizálása, az élő erők döntő szerepének lebecsülése a 
kudarcok sorozatát vonhatja maga után. Bebizonyosodott, hogy 
a modern háborúnak is legértékesebb alanya az ember, akinek 
magasfokú szellemi felkészültsége és erkölcsi akaratereje nél
kül a leghatásosabb harci technika sem éri el kitűzött célját 
— sem támadásban, sem v é d e l e m b e n . . . 

. . . Hogy hová fejlődött a haditechnika az elmúlt fél év
század alatt, az többé-kevésbé mindenki előtt ismeretes. Az 
automata gyalogsági fegyverektől a rakétafegyverekig, a gép
kocsiktól a szuperszonikus repülőgépeikig húzódó sorban a leg
korszerűbb haditechnika valósággal ' ultramodern konstrukciói 
helyezkednek el — s a titkos arzenálokban atom- és hidrogén
bombák várják sorsuk beteljesülését. 

Hogy mi lesz a sorsuk, azt persze még nem tudjuk. Csak 
annyit tudunk, hogy ha nem lennének háborúra számító im
perialisták a világon, és kizárólagosan csak mi ítélkezhetnénk 
minden legyártott tömegpusztító fegyver sorsa felett, akkor 
biztosan ízekre szednénk szét azokat. Helyzetünkben nem te 
hetünk mást, csak azt, hogy továbbra is ernyedetlenül harco
lunk a békés egymás mellett élés elvének elfogadtatásáért, a 
nukleáris fegyverkezés beszüntetéséért, az általános leszerelé
sért; a népek szabadságáért és barátságáért, a gyarmati rend
szer teljes felszámolásáért, a neokolonialista törekvésekkel 

71 Említésre érdemes az a jelenség, hogy 1914—1918-ban az antanthatalmak 
ismerték fel a fegyverek és harceszközök tömeges harcbavetésének jelentőségét 
(esetleg a technikai tökéletlenség rovására is) — a németek viszont az egyedi, de 
nagy hatású fegyverek és harceszközök harcbavetésével akartak sikert elérni. 
Például: Németország rnég a háború alatt is előszeretettel alkalmazta azi óriás 
Zeppelin-léghajókat, amelyek kétségtelenül nagyobb mennyiségű bombát tudtak 
magukkal vinni, mint a repülőgépek; az egész világot csodálatba ejtette a né
metek 120 km lőtávolságú ágyúja, amellyel Párizst lőtték — de csak hármat si
került a fronton alkalmazni; a K—Wagen óriás harckocsik kezelő személyzetié 
20 fd, súlya 150 tonna, fegyverzete 4 tábori ágyú és 2 géppuska volt —, harcba
vetésükre azonban már nem került sor. 

387 



szemben, az elnyomás minden formája ellen; a szocializmus 
teljes felépítéséért, a szocialista tábor országainak megbontha
tatlan egységéért; és mindent elkövetünk, hogy — népgazda
ságunk teherbíró-képességéhez mérten — fegyveres erőinket 
a lehető legmagasabb technikai színvonalra emeljük, erősítjük 
a hadsereg erkölcsi szilárdságát és becsülettel végrehajtjuk 
azokat a feladatokat, amelyeket a varsói szerződés katonai 
konvencióinak aláírásával önkéntesen, felelősségünk teljes tu 
datában vállaltunk. 
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETI IDŐSZAKA 
ÉS A MARNEI CSATA1 

Szabó László őrnagy 

A beszámoló és a hozzászólások az első világháború igen 
sok érdekes problémáját vetették fel. Mindez azt mutatja, 
hogy meglehetősen sok még a gondos elemzésre és megoldásra 
váró kérdés. 

Az első világháború történetének kutatásával és feldol
gozásával kapcsolatban az utóbbi időben egyre gyakrabban 
találkozunk olyan nézettel, mely szerint annak tapasztalatai 
ma már nem aktuálisak és nem nyújtanak a jövő számára kellő 
tanulságokat. Ezt többek között bizonyítja az a tény, hogy 
amíg a második világháború történetéről számos könyv, cikk, 
tanulmány jelenik meg és számtalan előadás hangzik el, ad
dig az első világháború eseményeinek elemzésével történet
írásunk alig foglalkozik. Pedig az imperializmus korának első 
—• az egész világra kiterjedő — háborúja tapasztalatainak az 
összefoglalása, az adott kor politikai és katonai eseményeinek 
elemzése nélkülözhetetlen segítséget nyújt a jelen és a jövő 
katonai problémáinak a megértéséhez is. Hiszen az imperializ
mus belső ellentmondásai ebben a háborúban jelentkeztek elő
ször a legélesebben, és ebben mutatkoztak meg a háború új, 
gépi korszakának jellemző vonásai. Ezért tartom igen nagy 
jelentőségűnek az első világháború kérdéseinek mély, alapos 
vizsgálatát. 

Az első világháború utáni burzsoá történetírás igen sokat 
foglalkozott e háborúval, de egy sor kérdést — mint például 
a háború valódi okát, az állásháború kialakulásának okait, a 
háború új korszakának jellemvonásait és még számos más kér
dést -— vagy egyáltalán nem, vagy pedig helytelenül magya
rázott. Nem foglalkozott például olyan fontos és lényeges kér
déssel, mint a háború kezdeti időszaka. A háború első néhány 

1 Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918 évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 
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hónapjának eseményeit az ún. „döntő csata" szemszögéből 
vizsgálta. 

Clausewitz tanítása nyomán azt hirdette, hogy a háborúk 
kimenetele egy-két „döntő csatától" függ, és ennek alapján a 
marnei csatát az első világháború további sorsára „döntően" 
kiható eseménynek kiáltotta ki. 

Hozzászólásommal szeretném a történészek — elsősorban 
a hadtörténészek — figyelmét ráirányítani az első világháború 
kezdeti időszaka problémáinak és ezzel kapcsolatban a marnei 
csata kérdésének tisztázására. 

A két világháború eseményei arról tanúskodnak, hogy a 
háborúk ún. „kezdeti időszakának" sajátosságai és törvénysze
rűségei gyökeresen különböznek a korábbi időszakoktól. Ezen 
időszak hadműveletei nagy mértékben befolyásolhatják a 
fegyveres küzdelem további menetét. 

Különösen a XIX. század elejétől a szembenálló felek arra 
törekedtek, hogy a háború kezdetén néhány hét, illetve né
hány hónap alatt az ellenségre olyan döntő csapást mérjenek, 
amely lehetővé teszi a háború mielőbbi befejezését. Itt első
sorban Napóleon 1805., illetve 1806. évi támadó hadművele
teire gondolok, de még inkább megmutatkozik ez az 1866. évi 
porosz—osztrák, illetve az 1870—71-i porosz—francia hábo
rúban. 

A kézműipari korszak utolsó századának háborúiban ez a 
szándék nem válhatott általánossá. A kialakuló imperializmus 
korszakától kezdődően azonban a létrejött gépi nagyipar, az 
új energiahordozók (elektromos energia, olaj) megjelenése, a 
robbanómotorok feltalálása a haditechnika, illetve a hadsere
gek eddig soha nem látott méretű fejlődését eredményezte. 
E fejlődés a háborúk új korszakának — a gépi korszaknak — 
kialakulásához vezetett.2 

Az első világháború már a termelőerők viharos fejlődése 
nyomán létrejött haditechnika széleskörű alkalmazásával kez
dődött és ez még fokozottabban állította előtérbe a szemben
álló felek azon szándékát, hogy már a háború elején — annak 
kezdeti időszakában igyekezzenek a győzelem feltételeit biz
tosítani. Ennek megvalósítása akkor még nem sikerült. Az ak
kori katonai teoretikusok hiába számítottak a háború gyors 
befejezésére, a haditechnika — minden fejlettsége mellett — 
ekkor még nem tet te lehetővé a gyors, nagyütemü hadműve
letek végrehajtását. 

2 A világ acéltermelése pl. 1870-től 1900-ig 0,5 millió tonnáról 28,3 millió 
tonnára emelkedett. Az olajtermelés ugyanebben az időben 0,8 millió tonnáról 
20 millió tonnára növekedett. 

390 



A második világháború eseményei azonban már teljes 
mértékben azt bizonyították, hogy a háború kezdeti időszaka 
a fegyveres harcnak olyan fontos szakaszát képezi, amelynek 
eredményétől nagymértékben függ nemcsak a háború további 
menete, hanem esetleg a végső kimenetele is.3 (L.: Lengyel
ország, Belgium, Hollandia.) 

Még jelentősebbé vált ez az időszak napjainkban a kor
szerű tömegpusztító fegyverek megjelenésével, amelyek meg
léte a háború kezdeti időszakát az egész háború szempontjából 
döntő jelentőségűvé tette. 

A kezdeti időszak problémáját az első világháború előtti 
katonai teoretikusok nem vizsgálták jelentőségének megfele
lően. E fogalom alatt a hivatalos hadüzenettől a szétbontakoz
tatott csapatok határmenti harctevékenységének kezdetéig ter
jedő időszakot értették, amely magában foglalja a mozgósítást, 
a csapatok felvonultatását és összpontosítását, hadászati szét-
bontakoztatását. 

Ez a felfogás nagymértékben leegyszerűsítette a kezdeti 
időszak fogalmát, mert végeredményben csak a háborút köz
vetlenül előkészítő tevékenységet foglalta magában. 

A háború kezdeti időszakának meghatározásánál a szem
benálló felek hadászati céljából kell kiindulnunk. Ezek a célok 
természetesen országonként különbözőek lehetnek, de általános 
jellemzőjük mindenkor az ellenség erőinek megsemmisítése, 
szétverése és a fegyveres küzdelem feladására kényszerítése. 

Ezt a hadászati célt a régebbi korok háborúiban — külö
nösen a napóleoni háborúkban — még sikerült egy vagy né
hány „döntő" csatában elérni. A burzsoá hadtudomány ezek
nek a háborúknak tapasztalataira támaszkodva fogadta el és 
dolgozta ki a „döntő ütközet" elméletét. Az első világháború 
előtti katonai teoretikusok arra a clausewitzi tételre építették 
elméletüket, mely szerint: „A siker akkor a legnagyobb, ha az 
ütközetek egy nagy csatában egyesülnek."4 

A gépi korszak háborúiban, a megjelent milliós hadsere
gek, az új technika korában azonban ezt már nem lehet egy 
„döntő" csatában megvalósítani. A hadászati célt, a végső 
győzelmet — csak megfelelő feltételek kialakítása után lehet 
elérni. Ezek a feltételek a közelebbi hadászati cél elérésében 
öltenek testet. A háború közelebbi hadászati célja tehát olyan 
hadászati előnyök megszerzése, amelyek birtokában biztosít-

3 Ruhle vezérőrnagy: A két világháború kezdeti időszakának jellege. Vojennó 
Isztoricseszkij Zsurnal. 1959. 10. sz. (oroszul). 

4 Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Bp. 1961. 287. o. 
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ható a végső győzelem mielőbbi kivívása. Ezeket az előnyöket 
olyan hadműveletek végrehajtásával lehet megszerezni, ame
lyek lehetővé teszik a kezdeményezés megragadását, az ellen
ség főerőinek szétverését, megsemmisítését, vezetésének dez-
organizálását, mozgósításának megakadályozását. E feladatok 
megvalósítása képezi a háború közelebbi hadászati célját és 
ez teremti meg a háború győzelmes befejezésének feltételeit. 

A közelebbi hadászati célt csak az egyik fél érheti el, de 
lehetséges, hogy egyik sem, mint ahogyan ez az első világ
háborúban történt. Végeredményben egy háború kezdeti idő
szaka a közelebbi hadászati cél elérésére indított sikeres, vagy 
sikertelen hadműveletek befejezéséig tart. 

Az első világháború kezdetén a szembenálló csoportosulá
sok a gyors döntésre törekedve már a háború kezdetén olyan 
hadműveleteket terveztek, amelyek rövid idő alatt megterem
tik a háború győzelmes befejezésének feltételeit. Az ilyen 
hadműveletek sikeres végrehajtása volt az első világháború 
közelebbi hadászati célja. 

Nyugaton a németek augusztus 2-án, még a hadüzenet 
előtt, váratlanul megszállták Luxemburgot, majd 3-án éjjel 
az ún. Maas-hadsereg (hat békeállományú dandár, nehéztüzér
ség és három lovas hadosztály) betört Belgiumba, és megkezdte 
támadását a Maas folyó irányába. Ez a támadás a főerők fel
vonultatásának befejezése előtt történt, hogy egyrészt az át
kelőhelyek (Liège, Huy) birtokbavételével lehetővé tegyék a 
később beérkező főerők zavartalan átkelését, másrészt kedvező 
feltételeket teremtsenek a Franciaország elleni támadó had
művelethez, amely Liège-nek augusztus 6. és 17. közötti bir
tokbavétele után, augusztus 18-án meg is indult. 

Ugyanebben az időben a franciák is támadást indítottak, 
hogy a német jobbszárnyat átkarolva megsemmisítsék a tá 
madó német főerőket. A francia—belga határon kibontakozó 
nagyméretű találkozóütközetek, az ún. ,,határmenti csaták" 
során mindkét fél a kezdeményezésért, az ellenséges főerők 
megsemmisítéséért küzdött. 

A küzdelem a németek győzelmével végződött, de a fran
cia főerők megsemmisítése nem sikerült, s azok augusztus 25— 
30. között vissza tudtak vonulni a Marne folyó mögé. 

A keleti hadszíntéren ebben az időszakban hasonló széles 
körű, manőverező jellegű hadműveletek bontakoztak ki, ame
lyekben mind az osztrák—magyar, mind az orosz erők a kez
deményezés megszerzésére törekedtek. A váltakozó sikerű had
műveletek eredményeként szeptember első hetében az oro-
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szoknak sikerült az osztrák—magyar erőket visszavonulásra 
kényszeríteni, de a további sikeres hadműveletek feltételeit 
megteremteni nem tudták. 

A közelebbi hadászati célt, a kezdeményezés tartós meg
ragadását, az ellenfél főerőinek megsemmisítését egyik fél 
sem tudta elérni, egyik sem tudott olyan sikeres hadművele
teket folytatni, amelyek megteremthették volna a háború rö-

. vid idő alatti győzelmes befejezésének feltételeit. Ezzel az. első 
világháború kezdeti időszaka véget ért. 

A háború kezdeti időszakának tartalma tehát, a háború 
előtti nézetekkel ellentétben, a gyakorlatban a határra fel
vonultatott csapatoknak a főerők hadműveleteihez kedvező 
terepszakaszok birtokbavételéért vívott aktív harctevékenysé
geivel, valamint a főerőknek a közelebbi hadászati cél eléré
séért folytatott hadműveleteivel egészült ki. Mindezek alap
ján elmondhatjuk, hogy az első világháború kezdeti időszaka 
a mozgósítást, a csapatok összpontosítását, hadászati szétbon-
takoztatását, valamint a közelebbi hadászati cél elérésére irá
nyuló hadműveletek végrehajtását foglalta magában. 

Közelebbről vizsgálva most már a kezdeti időszak esemé
nyeit, elsősorban a marnei csata helyének és szerepének mély
reható elemzésére kell a figyelmet felhívnom, mert ezzel kap
csolatban még jelentős feladat vár mai történetírásunkra. 
Olyan kérdésnek tartom, amely nemcsak a hadtörténész szá
mára érdekes és fontos, hanem az általános történelemmel fog
lalkozók részéről is érdeklődésre tar that számot. 

Az első világháború után megjelent történeti munkák leg
nagyobb része a csatát az első világháború fordulópontjának 
tekinti és szerzőik azzal, mint a háború további menetére dön
tően kiható eseménnyel foglalkoznak. 

Ez a felfogás még napjainkban is rányomja bélyegét az 
ezzel a korral foglalkozó munkákra. Ilyen szemléletből kiin
dulva foglalkozik e kérdéssel a Honvéd Akadémia 1950-ben 
megjelent „Hadtörténelem" c. jegyzete,5 és hasonló módon 
tárgyalja az 1963-ban megjelent általános gimnáziumi tö r té 
nelemkönyv is, megállapítva, hogy a „Marne-i csata a háború 
egész további menetére döntő befolyással volt: azt jelentette, 
hogy a németek »villámháborús« terve, amely a váratlan r a j 
taütésen és a jobb felkészültségen alapult, összeomlott."6 

Véleményem szerint a kérdésnek ilyen megfogalmazása 
5 „Hadtörténelem" Jegyzet a Honvéd Akadémia számára. Hadtörténelmi 

Intézet. Bp. 1954. H. 257. O. 
6 Történelem, az általános gimnáziumok számára. Tankönyvkiadó Bp. 1963. 

107. o. 
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nem szerencsés és nem pontosan határozza meg a marnei csata 
valódi helyét és szerepét az első világháború eseményeiben. 

Már maga a német tervek „villámháborús" jelzővel való 
említése sem helyes. Tény, hogy a németek 1914-ben nyuga
ton a gyors döntésre alapoztak, de ez még nem villámháború. 
A villámháborús elveket a német katonai teoretikusok a két 
világháború között dolgozták ki és ezek fő jellemvonása a 
légierő és a páncélos magasabbegységek (hadosztályok, had
testek, sőt hadseregek), illetve a légiúton szállított csapatok 
tömeges alkalmazása az ellenség hadászati mélységében. Ilye
nekről azonban az első világháború viszonyai között még nem 
beszélhetünk. 

A továbbiakban részletesebben vizsgáljuk meg a szemben
álló felek terveit és a marnei csatát megelőző tevékenységét. 

A német terv alapgondolata Franciaország leverése volt, 
még mielőtt Anglia és Oroszország teljes erejével beavatkoz
hatna a háborúba. A hadászati célt az ún. Schlieffen-terv 
alapján gondolták megvalósítani, melynek lényege, hogy a bal
szárny két hadserege leköti a francia erők egy részét, míg a 
jobbszárny öt hadserege Belgiumon és Luxemburgon át csa
pást mérve a francia főerőkre, azokat bekeríti és megsemmi
síti. Ennek megvalósításához közelebbi hadászati célként biz
tosítani kellett a Maas-folyó átjáróit és megsemmisíteni a 
Verdun, Givet, Reims térségében feltételezett három francia 
hadsereget. 

A francia terv két feltételezésből indult ki és a végrehaj
tást a németek tevékenységétől tették függővé. így, ha a né
metek főerői Elzász-Lotharingiában vonulnak fel és Belgium
ban nem támadnak, akkor négy hadsereg erőivel terveztek 
csapást Metz irányába, viszont ha a német támadás Belgiu
mon keresztül indul meg, akkor három hadsereggel a németek 
jobbszárnyát, kettővel a balszárnyát átkarolva akarták a né
met hadsereget megsemmisíteni. Ehhez közelebbi hadászati 
célként a jobbszárnyon levő német főerőket kellett volna 
megsemmisíteni. 

Luxemburg megszállása és a Maas-hadsereg betörése nyil
vánvalóvá tette, hogy a németek a második változat szerint 
támadnak, ezért Joffre már augusztus 2-án elrendelte a fran
cia erők átcsoportosítását. 

Augusztus 14-én a franciák befejezték az átcsoportosítást, 
majd 18-án megkezdték a támadást a német jobbszárny ellen. 
A hadművelet elgondolása a német erők szárnyon való lekö
tése mellett, délről észak felé támadva a németeket bekerí-
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teni és megsemmisíteni. A hadműveleti terv szerint a jobb
szárnyon a 3. francia hadsereg a 4. és 5. német hadsereget 
köti le, míg a balszárnyon a belga hadsereg magára vonja az 
1. német hadsereget, majd csapást mér annak jobbszárnyára. 
A főcsapást a 4. és 5. francia hadseregek mérték délről észak 
felé, ehhez Maubeuge körzetéből keleti iránnyal augusztus 
20-tól a felvonulást befejező angol hadseregnek is csatlakozni 
kellett. A szövetségesek a hadművelethez 40 francia, hat belga 
és hét angol gyalog-, illetve lovas hadosztályt csoportosítottak. 

A németek augusztus 18-án befejezve a főerők felvonul
tatását, öt hadsereg, összesen 60 (gyalog- és lovas) hadosztá
lyával szintén megkezdték támadásukat. A főerők a francia— 
belga határon kifejlődött nagyméretű találkozó ütközetekben 
csaptak össze. 

Világosan látszik itt a szembenálló felek szándéka és tö
rekvése a közelebbi hadászati cél elérésére, tehát a háború 
győzelmes befejezése feltételeinek megteremtésére. 

Az augusztus 20—25. között lefolyt küzdelemben a szö
vetségesek hadműveletei nem jártak sikerrel. A közelebbi ha
dászati célt nem sikerült elérni és kénytelenek voltak augusz
tus 25-én megkezdeni a visszavonulást. Az antant hadvezetése 
tehát új helyzet elé került, eredeti tervei helyett újakat kel
lett kidolgoznia és a német főerők megsemmisítésére indított 
támadás helyett kénytelen volt hadászati védelembe átmenni. 
A védelem fő formája a mozgó védelem volt. Az erre vonat
kozó parancsot Joffre augusztus 25-én a következőkben adta 
ki a három francia hadsereg számára: „ . . . a visszavonulást 
utóvédekkel kell fedezni, amelyeket úgy kell kedvező terep
szakaszon visszahagyni, hogy rövid, erélyes ellenlökésekkel. . . 
az ellenség előnyomulása feltartóztassék, vagy legalábbis meg-
lassíttassék."7 

A franciáknak a vereség után sikerült főerőiket a to
vábbi küzdelemre megőrizni, de a németek sikerei mégis nyo
mott hangulatot teremtettek Párizsban. A döntőnek tartott 
csata elvesztése és a francia erők sikertelen ellencsapásai után 
a kormány elhatároztax hogy Párizst elhagyja és szeptember 
3-án Bordeaux-ba menekült. Joffre már a Szajna mögé való 
visszavonulást határozta el, „ . . . csak az időnyereségért küz
dött és már (aug.) 28-án más módok után kutatott, melyekkel 
a stratégiai egyensúlyt helyre tudná állítani".8 

' Rá tz : A marne i csata. Bp. 1921. 56.' o. 
8 Rá tz : i. m. 75. o. 
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A német hadvezetés a határmenti csata után úgy ítélte 
meg a helyzetet, hogy a döntés már megtörtént és a közelebbi 
hadászati célt sikerült elérni. Ez a helyzetértékelés teljesen 
elhibázott volt. A németek ugyan visszavonulásra tudták kény
szeríteni a szövetséges erőket, de a közelebbi hadászati célt, 
a végső győzelem feltételeinek biztosítását, ők sem érték el. 
Ennek ellenére már kezükben érezték a győzelmet. Tappen 
altábornagy, a vezérkar hadműveleti irodájának akkori főnöke, 
visszaemlékezéseiben írja, ,,a győzelem azt a hitet keltette 
a német főhadiszálláson, hogy . . . a nagy döntő csata a 
mi javunkra dőlt el. Ezen »döntő győzelem-« hatása alatt hatá
rozta el a vezérkar főnöke . . . augusztus 25-én, hogy a keleti 
harctér javára erőket von ki a nyugati harctéren."9 

Még jobban megerősítették ezt a nézetet az augusztus 
28—29-én elért újabb sikerek az ellencsapásokat végrehajtó 
szövetséges erőkkel szemben. Ennek hatására megváltoztatták 
eredeti terveiket és most már a franciákat két oldalról beke
rítve, Párizstól keletre akarták megsemmisíteni.10 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mind 
a franciák, mind a németek a lezajlott határmenti ütközeteket 
tartották döntő jelentőségűeknek és mindkét fél —• ha nem is 
mondják ki — ezeket tekintette a háború egyik szakasza le
zárásának. Ezután a franciák elvesztve a kezdeményezést kény
telenek voltak visszavonulni, a németek, jóllehet a gyors győ
zelem feltételeit nem tudták megteremteni — a francia főerő 
megsemmisítése nem sikerült —, mégis már a végső győzelmet 
akarták az újabb hadműveletekkel elérni. Ennek megfelelően 
a jobbszárny hadseregeinek az eddigi délnyugati irány helyett 
dél, illetve délkelet felé kellett a támadást folytatni.11 

A németek új hadműveleti főiránya lehetőséget adott a 
6. francia hadseregnek, hogy szeptember 5-én a főváros kör
zetéből ellencsapást mérjen az 1. német hadsereg szárnyába. 
Az ellencsapásból a szövetségesek sikeres ellentámadása, a 
„marnei csata" fejlődött ki s a németek kénytelenek voltak 
szeptember 9-én megkezdeni a visszavonulást az Aisne—Vesle 
folyók mögé, valamint a Verdun körüli magaslatokra. 

9 Tappen szerint Moltke úgy ítélte meg a helyzetet, hogy ,, . . . az első ta
lálkozás által a háború már el is dőlt és Franciaország . . . képtelen lesz az első 
vereségek után egységeit újra teljes létszámra feltölteni." (Tappen: Bis zur Marne 
1914. G. Stalling. Berlin, 1920. 8, 9, és 19. toldalak.) 

10 Erre a 6. es 7. német hadseregek sikeres nyugati irányú előretörése kö
vetkeztében volt is lehetőség. Tappen írja, hogy akkor ,, . . . a haderők jobb
szárnyának mozdulataival összeköttetésben az ellenséges haderők bekerítése volt 
kifejlődőben, amely hadművelet az akkori nézetek szerint a háború rövid idő 
alatti befejezését jelentette volna. (Tappen: i. m. 15. o.) 

il Tappen: i. m. 210. o. 
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A szövetségesek, kézbe ragadva a kezdeményezést, szep
tember 13-án újabb támadást indítottak, de ezt a németek 
visszaverték. A két fél most már a szárnyak irányából igye
kezett ellenfelét átkarolni. A kísérletezések egészen a tenger 
eléréséig tartottak. Ettől az időtől kezdve a háború központi 
kérdése, az áttörés problémája került előtérbe, mert a had
színtér teljes szélességében összefüggő állások alakultak ki. 

A németek most már az ellenség védelmének áttörésével 
igyekeztek átkarolható szabad szárnyakat teremteni, de a Fland
riában november közepéig tartó hadművelet nem járt sikerrel. 
Az arcvonalak végleg megmerevedtek és kezdetét vette a há
ború új, ismeretlen formája, az állásháború. 

* 

A marnei csata a német hadászati vezetés hibájának ki
használása következtében jött létre. A szövetségesek a határ
menti ütközetekben elszenvedett vereség és a sikertelen ellen
csapások után egyelőre nem gondolhattak újabb „döntő csa
tára". Bizonyítja ezt Joffre szeptember 2-i parancsa, amelynek 
1. pontja a következőképpen rögzíti a francia hadvezetés szán
dékait : 

,,A hadseregeket az ellenséges nyomás alól ki akarom 
vonni és lehetővé akarom tenni, hogy megerősödhessenek és 
rendezkedhessenek azon a területen, ahol a visszavonulást be 
fejezik."12 

A parancs 2. pontja pontosan meghatározta a visszavonulás 
hátsó terepszakaszát, melyet a Szajna és Aube folyók mögött 
jelöltek ki. 

Támadó szándékra csak a 4. pont utalt, azonban sem a 
támadás helyét, sem idejét nem határozta meg pontosan. 

A parancs hangjából megállapítható,, hogy a francia had
vezetés az új támadást csak mint esetleges lehetőséget vet te 
figyelembe, fő feladatnak a hadseregek ütőképességének vissza
állítását tekintette és ezért a további visszavonulást tar tot ta 
a legszükségesebbnek. 

Szeptember 3-án azonban a franciák részére nyilvánvalóvá 
vált a német támadás új iránya és ekkor a 6. hadsereg előtt 
megnyílt a lehetőség ellencsapás végrehajtására. 

A támadás kérdésében a szövetségesek nem voltak közös 
véleményen. Az angolok folytatni akarták a visszavonulást és 
csak többszöri tárgyalás után sikerült rábírni őket a csatla-

12 Rátz : i. m. 104. o. 
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kozásra.L! A szövetségesek nem is törekedtek a német főerő 
megsemmisítésére, kezdetben csak az 1. német hadsereget akar
ták szétverni. 

A 6. francia 'hadsereg sikeres ellencsapása nyomán meg
induló ellentámadás is lassú ütemben haladt. Az angolok csak 
a támadás 4. napján érték el a Marnet és időt engedtek a né
meteknek az ellenintézkedések megtételéhez. 

Végső soron arra a kérdésre, hogy döntő fordulat volt-e 
a marnei csata a világháború menetében — nemmel kell vá
laszolnunk. 

A csata a németek visszavonulásával ért ugyan véget, de 
a főerők érintetlenek maradtak és a szövetségesek nem tudták 
megakadályozni a rendezett visszavonulást. Egy hadsereg vere
sége és visszavonulása még nem jelent döntő fordulatot a há
ború menetében. Azt hiszem elegendő itt a Nagy Honvédő 
Háború példájára hivatkoznom, ahol a szovjet és bizonyos ideig 
a német hadsereg is a vereség után — visszaszerezve a kezde
ményezést — újabb hadműveletet tudott indítani. A németek 
1914 szeptemberében továbbra is képesek maradtak támadó 
hadműveletek folytatására, amit legjobban a szeptember köze
pétől október közepéig tartó „versenyfutás a tengerig" is bi
zonyít. 

Marne nem okozott döntő fordulatot a háború menetében 
és nem a németek marnei megállása volt az oka az állásháború 
kialakulásának, mint ahogy ezt az első világháború esemé
nyeivel foglalkozó szerzők többnyire állítják. A hadviselésnek 
ez az új módja a marnei csatától függetlenül alakult ki és oko
zója a haditechnika új eszközei és a régi hadviselési módok 
közötti ellentmondás volt. Az állásháború törvényszerűen ala
kult ki annak következtében, hogy a támadó csapatok nem 
tudták a védelem megnövekedett tűzhatását leküzdeni. Hiába
való volt a nagy veszteséggel végrehajtott lovasroham, vagy 
a gyalogság szuronyrohama, a pusztító tűzben minden mozgást 
be kellett szüntetni és a földbe ásva kellett menedéket keresni. 
Ez a marnei csata nélkül is bekövetkezett volna, amit bizonyít 
az is, hogy az állásháború valamennyi hadszíntéren jórészt 
egy időben alakult ki. 

A marnei csata nem zárhatja le a kezdeti időszakot sem. 
A szemben álló felek, mint láttuk, a közelebbi hadászati célt 

13 j.offrenak csak hosszas rábeszélés után sikerült szeptember 5-én Melun-
ben French tábornokot rábírni a csatlakozásra. L. Illustration 1920. február 21-i 
számát, 143. o. 

(Idézi: Rátz: i. ni. 150. o.) 
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nem itt és nem ekkor szándékoztak elérni, hanem még előbb, 
a mindkét fél által döntőnek tartott határmenti ütközetekben. 

A szövetségesek marnei ellentámadása tehát a kedvező 
hadászati helyzet, a lehetőségek gyors felismerése következ
tében végrehajtott sikeres hadművelet volt, de ennél nem több. 
Legjelentősebb eredménye, hogy megtörte a német hadsereg 
verhetetlenségének hitét és súlyosan megtépázta a német had
művészet tekintélyét. 

A következő kérdés nem tartozik ugyan az első világháború 
kezdeti időszakának problémájához, azonban mégis szükséges
nek tartom megemlíteni, mint annak bizonyítékát, hogy az első 
világháborúval kapcsolatban még ma is van olyan kérdés, amely 
tisztázásra szorul. 

A már tárgyalt középiskolás tankönyv 109. oldalán a kö
vetkezőket olvashatjuk: ,,1916 júliusában az antant is támadást 
intézett a Somme folyó mentén, a Verdunre nehezedő német 
nyomás ellensúlyozása céljából. Az antant hatalmas erőket 
vetett be, itt használtak először aknavetőket, lángszórókat és, 
ami a legfontosabb, harckocsikat. A sommei csata a gépekkel 
vívott háborúk korszakának beköszöntését jelentette." (Az én 
kiemelésem. Sz. L.) 

Az események ilyen megvilágítása nem fedi a valóságot. 
A hadművészet fejlődésének, illetve a háború egyes korsza
kainak megállapításánál elsősorban az általános társadalmi, 
gazdasági tényezőket és a haditechnikát kell alapul vennünk, 
mert ezek átalakulása és fejlődése mindenkor fordulatot jelent 
a hadügyben. A társadalmi formációk változásának megfelelően 
beszélhetünk a háborúk rabszolgatartó, feudális, kézműipari és 
gépi korszakáról. 

A háborúk kézműipari korszaka a kapitalizmus győzelmé
vel vette kezdetét és az imperializmus kialakulásáig tartott. 
Fő jellemvonása a tűzfegyverek szerepének növekedése volt, 
bár a siker kivívásában az emberi izomerő továbbra is döntő 
tényező maradt. 

A technikai felfedezések, az új gépi nagyipar az imperia
lizmus kialakulásával egy időben lehetővé tették új, tökéletes 
fegyverek tömeges előállítását. Az emberi izomerő helyett a 
gép, a haditechnika lett a harc megvívásának fő eszköze. Az 
imperializmussal a háború a gépi korszakba lépett. 

Az új technika megjelenése új elvek és harceljárások ki
dolgozását követelte meg. A fejlett közlekedési hálózat lehe
tővé tette a csapatok vezetését és mozgatását nagy kiterjedésű 
arcvonalakon is. A háborúkat ebben a korszakban az általános 
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hadkötelezettség alapján milliós tömeghadseregek — maguk a 
népek — vívták meg. 

A századforduló tájékán lezajlott háborúk —• különösen 
az 1904—1905. évi orosz—japán háború már magukon viselték 
a gépi korszak jellemvonásait, azonban ezek legélesebben az 
első világháborúban mutatkoztak meg. 

Mindezek világossá teszik, hogy az 1916. évi sommei csata, 
de maga az első világháború sem jelentheti a háború gépi kor
szakának beköszöntét, mert ez a korszak már a világháborút 
megelőzően megkezdődött: 

Még egyszer alá kívánom húzni, hogy hozzászólásomban 
nem törekedtem az általam felvetett problémák teljes és min
den oldalú tisztázására. Gélom elsősorban az volt, hogy ráirá
nyítsam a figyelmet ezekre a kérdésekre. 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR KATONAI VEZETÉS 
KÍSÉRLETEI 

A HADSEREG FORRADALMASODÄSÁNAK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 

A HÁBORÚ UTOLSÓ ÉVÉBEN* 

Farkas Márton 

Az első világháború történetének kutatása rendkívül SOK. 
feladatot ró történészeinkre. Az elmúlt években történettudo
mányunk főleg a gazdasági és politikai történet kérdéseivel 
foglalkozott, annak kapcsán az első világháború okainak, tör
ténetének és következményének feltárásával jelentős eredmé
nyeket ért el. 

Ma már — szükségszerűen — a vizsgálódást más terüle
tekre is ki kell terjeszteni, így sort kell kerítenünk a szemben 
álló felek, köztük az Osztrák—Magyar Monarchia fegyveres 
erejének az első világháborúban, majd az azt követő nemzeti 
és szocialista forradalmakban betöltött sajátos szerepének- fel
tárására. 

Az elhangzott előadás az első világháború számos hadászati 
és harcászati problémáját vetette fel és oldotta meg sikerrel. 
Én a Monarchia hadseregének néhány fontos kérdésére szeret
ném irányítani a figyelmet. 

Az 1917-es februári orosz polgári demokratikus forradalom 
hatására a világháború megkezdte átmenetét a polgárháborúba.1 

A Monarchia egész területén forradalmi válság bontakozott ki, 
az uralkodó, valamint a felső állami és politikai szervek az 
elkerülhetetlen forradalom kirobbanásának közeli időpontját 
várták.2 Ausztria—Magyarország teljesítőképességének végső 
határáig elment szövetségesei oldalán. Egy további háború
viselés a Monarchia belső összeomlásával és szétesésével fenye-

* Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918. évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 

i V. I. Lenin: Művei 23. k. Bp. 1951. Szikra, 325. o. 
2 A. Graf Polzer—Hoditz: Kaiser Karl. Amaltnea-Verlag. Zürich—Leipzig— 

Wien. é. n. 334. o. 
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getett.3 Czernin gróf külügyminiszter a februári orosz forra
dalom után emlékiratot adott át IV. Károlynak, amelyben 
követelte a megegyezéses béke megkötését az antanttal a nem
zeti függetlenségi harcok, de még inkább a forradalomtól való 
félelmében.4 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, mely a nemzeti 
kérdést összekapcsolta a proletárforradalom ügyével és dekré
tumával az egész világ előtt deklarálta a munkásosztály nem
zeti függetlenségi harcát is, a pusztulásra ítélt Monarchia ural
kodó osztályainál a legveszélyesebb ellenséggé vált.5 

Ez a felismerés egybeesett az antant és az amerikai impe
rialisták ama politikai és stratégiai irányvonalával, amely a 
Monarchia fennmaradása mellett foglalt állást, azzal a feltett 
szándékkal, hogy Ausztria—Magyarországot a szocialista for
radalom nyugati védőbástyájává tegye.(i A nyugati imperia
listák eme koncepciója a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme óta Közép-Európa térségét nemcsak a szocialista 
forradalom záróvonalának tekintette, hanem a szovjetellenes 
katonai intervenciók kiinduló bázisának is. 

Ebből a Monarchia vezetői által világosan felismert kon
cepcióból következőleg a hadvezetőség a fegyveres erő felada
tait az alábbiakban látta:7 Mindenekelőtt magát a hadsereget 
kell a szocialista forradalom eszméitől „megmenteni", egységét 
és intaktságát megőrizni,8 hogy a hadsereggel a Monarchia 
területén kibontakozó szocialista forradalmi mozgalmakat le
verjék,9 a nemzeti mozgalmakkal szemben pedig ott, addig és 
úgy fellépni, amennyire azt a Monarchia fennmaradásának 
feltételei megkövetelik (végső soron tehát a dualizmus helyett, 
esetleg egy Bundesstaatot létrehozni).10 Nem kevésbé fontos 
feladatként jelentkezett az AOK (Armeeoberkommando = had
seregfőparancsnokság) számításaiban a már eddig megszállt, s 
újabb akciókkal megszerzett ellenséges területek zálogként való 
megtartása, hogy katonai vereség esetén a meginduló béketár-

3 Polzer : I. m. 362. o. 
i L. Zs igmond: Die Zers tö rung der Österre ich—ungarischen Monarch ie und 

die In te rna t iona len Kräf teverhäl tn isse . Études His tor iques II. Bp . 1960. Ak. Kiadó 
308. o. 

5 V. ö. Zs igmond i. m. 319. o. Kriegsarchiv , Wien K. M. P r ä s . 2—6/7 Abt. 10. 
Kgf. Nr. 61—66. 1918. fetar. l. HXL. 38. hadosz tá ly i ra ta i , első v i lágháborús a n y a g 
935. es. — Op. 29/918. SK. — 1918. Jan. 11. 

6 Wilson amer ika i elnök a kongresszushoz 1918. febr. 11-i üzenetében ennek 
hangot is adott . 

7 Genera lobers t Arz : Z u r Geschichte des Grossen Krieges 1914—1918. Rikola 
Verlag é. en. 86. o. 

8 HIL. I. vh . 935. es. M. kir . 38. ho . i ra ta i 364. Op. — 1918. febr. 9. 
9 Arz : Kampf und Sturz der Mit te lmächte Wien 1937. 96. o. 
10 Arz : i. m. Arznak n e m volt elvi kifogása a Bundess taa t ellen, csupán a 

hábo rú u tán ta r to t ta megvalós í tha tónak , v. ö. 107*—109. o. 
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gyalásokon engedményeket csikarjanak ki.11 Végül a hadveze
tőség komoly szerepet szánt a hadseregnek a Szovjet-Orosz
ország elleni fegyveres intervencióban.12 

Az AOK stratégiai elképzelései a Monarchia uralkodó kö
reinek álláspontját fejezték ki. Különösen megerősödött ez a 
stratégia azután, hogy a németek 1918-as tavaszi nagy, nyugati 
offenzívája, valamint a Monarchia júniusi piavei támadása 
kudarcba fulladt. Az 1918 augusztusi spai megbeszélésen, ame
lyen IV. Károly és II. Vilmos utoljára találkozott, Hindenburg 
és Ludendorff egyetértett a Monarchia stratégiai vonalvezetésé
vel, sőt Ludendorff kijelentette, hogy Németország is a straté
giai védekezésbe megy át az augusztus 8-i események miatt.13 

A hadvezetőség — bár az urlakodó osztályok egyes körei
nek véleménye a Monarchia fennmaradásának módját illetően 
eltérő volt — szívós következetességgel munkálkodott a had
sereg, s vele együtt a Monarchia megmentésén. 

A hadvezetőség fáradozásai azonban eredménytelenek ma
radtak. A k. u. k. haderő felbomlott és széthullott.14 Nem vált 
a szocialista és a nemzeti forradalmi mozgalmak megakadá
lyozásának ill. leverésének eszközévé,15 nem mentet te meg a 
Monarchiát.16 És mint ahogy nem sikerült a megszállt te rü
letek zálogként való kijátszása sem, úgy nem tudták egy haté
kony szovjetellenes intervencióba sem felhasználni a felbomló 
hadsereget.17 

Az AOK-nak a fentjelzett kérdéssel kapcsolatosan igen 
rossz tapasztalatai voltak. A februári orosz forradalom, de még 
inkább a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására, azok
nál a csapatoknál, amelyek közvetlenül érnitkezésben álltak a 
forradalmi érzelmű orosz katonatömegekkel és a keleti megszállt 
területek ugyanezen eszméktől átitatott lakosságával, csakha
mar a bomlás meggyőző jelei mutatkoztak.18 Ezt a bomlási 
folyamatot siettették a hátországi nyomort és forradalmi vál
ságot leíró, hazulról kapott levelek, a szabadságról visszatért 
katonák agitáció j a, a baloldali sajtó békekampánya és a négy-

11 V. ö. Arz: 262—272. o. Zur Geschichte des grossen Kr ieges . 
12 A r z : i. m. 238. o. 
13 Arz : i. m. 284. o. 
té B a t t h y á n y T i v a d a r : Beszámolóm. Szerző k iadása é. n. 9. o. 
15 József főherceg: A v i lágháború , ami lyennek én lá t tam. MTA k iadása 1934. 

563. o. 
16 József főherceg i. m. uo . 
17 K r a u s s , A.: Die Ursachen u n s e r e r Nieder lage (Er innerungen und Urtei le 

aus dem Weltkrieg) J. F . L e h m a n n s Verlag, München 1923. Uo. 266—271. o. 
18 HIL. m. k i r . 40. ho. i ra ta i , 80. honv . gy. ddr . pa r - ság Op. 361/5—1917. de

cember 27. 
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éves háború nyomán támadt elégedetlenség és elkeseredett
ség.19 

1918. március 11-én már a délnyugati fronton: Farrában, 
Féltre mellett olyan katonákat fogtak el, akik a bolsevik kor
mánynak a német proletariátushoz és hadsereghez intézett fel
hívását tartalmazó röpiratokat terjesztettek a legénység köré
ben.20 Ez a körülmény többek között azzal magyarázható, hogy 
az 1918. március 3-i bresti béke után a csapatok egy részét a 
keleti frontról először a hátországba szállították, majd meg
határozott idő eltelte után a délnyugati frontra Vitték. A hát
országban elhelyezett csapatok különböző rendfenntartó szolgá
latot láttak el (Assistenztruppék) és a rekvirálásoknál segéd
keztek. A Monarchia belső területén uralkodó forradalom előtti 
viszonyok még inkább hatottak rájuk. A hátországi csapatok 
1918 elején egy sor lázadást robbantottak ki,21 elsősorban azok
ban a helyőrségekben, ahol a háborús nyomorúság különösen 
nagy volt. Habár ezeket a lázadásokat leverték, mivel azok 
meglehetősen elszigeteltek voltak, a Monarchia hadseregében 
kibontakozó forradalmi megmozdulások veszélyére hívták fel 
a hadvezetőség figyelmét. 

A februári lázadásokban már tevékeny szerepet játszottak 
azok a volt hadifoglyok, akik az 1917 decemberében, a szovjet 
kormánnyal kötött fegyverszünet után tízezrével lépték át az 
arcvonalat és áramlottak haza a Monarchia területére. A „haza
térők", akik huzamosabb idő óta Oroszországban éltek és végig
járták a forradalom iskoláját, a szocialista és nemzeti eszmék 
birtokában nemcsak a hadsereg egységét veszélyeztették, hanem 
a Monarchia társadalmi rendjét is. Az oroszországi hadifogoly
táborokban megalakult forradalmi komitékbe a hadifoglyok 
nagy része belépett és részt vett a forradalmi harcokban.22 Bár 
világnézetük nem volt egységes, hiszen — elsősorban a nem
zetiségiek — a szocialista forradalomban a nemzeti felszabadító 

19 HIL. m. kir. 20. honv. ho. iratai, 667. es.—Op. Nr. 765—1918. február 13:ho. 
parancsnokság elrendeli, hogy a mögöttes országrészekből az arcvonalba bevonuló 
katonák közül azokat, akik lázító agitációt fejtenek ki, ellenséges propaganda-
és sajtóanyagot terjesztenek, azoinnal le kell tartóztatni. V. ö. HIL. I. világháború. 
3584 cs. HM. 5577/elnöki l.—1918. ápr. 5.: A hadrakelt seregnél a szocialista for
radalmi mozgalmak nyomait fedték fel. A levelezés cenzúrázása alapján sok le
génységi egyént bíróság elé állítottak. A levelekben a katonák részint sztrájkra, 
részint forradalom kirobtoantására való felhívását találták. A katonák a kitörő 
forradalomhoz való csatlakozásukat jelentik be. 

20 HIL. I. vh. 935 cs. m. kir . 38. h o n v . ho. i ra ta i . Nanr . 75—1918. ápr . 14. 
21 József fhg, i. m. 518—519. 1.:1918. jan. 30: a 305. honvédgyalogezred pót

zászlóalja Sajóecsegen, febr. 1: a haditengerészet Cattaróban, febr. 11.: a 22. gya
logezred Mostarban, febr. 11-én a 36. lövészezr. Zelenicán, febr. 14: 53. gyalogezr. 
Trebinjében lázadt fel. 

22 Ka, Wien—KM. P rä s . 83—8/12—5—MI 1300/res —Tóth belügyminisz ter b i 
zalmas leirata a főispánokhoz. 
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harc diadalát látták és csak kisebbségük jutott el az osztály
uralom megdöntésének felismeréséhez, mozgalmuk a Monar
chia uralkodó osztályaira nézve mindenképpen veszedelmes 
volt. 

A hadsereg-főparancsnokság ugyanakkor az embertartalé
kok kimerülése miatt nem nélkülözhette a hazatérők több száz
ezres tömegét. A „hazatérők" újonnan felfegyverzett alakula
tait részint a délnyugati, majd később a déli fronton (mintegy 
80 hadosztályt, 6000 főt számítva hadosztályonként = 500 000 
fő), részint a keleti arcvonalon a „bolsevizmus terjedésének 
megakadályozására" (12 hadosztályt) szándékoztak felhasz
nálni.23 Nem voltak jelentéktelenek azok az egységek sem, 
amelyeket a hátország „belső rendjének fenntartására" kíván
tak alkalmazni.24 

Az 1918 eleji lázadások tanulságait levonva, a hadveze
tőség egy sor új intézkedést hozott. 1918 márciusában vissza
állították a kikötést és a kurtavasat,25 elrendelték az állandó 
cenzúrát és a katonai szállítmányok ellenőrzését,26 március 
20-val kihirdették a statáriumot a katonaszökevények ellen,27 

megerősítették a karhatalmi osztagokat és felállították a fegyel
mező büntetőalakulatokat.28 A volt hadifoglyok elleni külön
féle rendszabályok bevezető lépéseként pedig 1918. február 
1-én felállították a kolozsvári, lembergi és lublini hadsereg 
kerületi parancsnokságok hadifogoly vesztegzár-állomásait.29 

A tömegesen hazatérőket, amint azok az arcvonalat átlépték, 
az ún. határmenti átmenő-állomásokon összegyűjtötték, majd 
az említett vesztegzár-állomásokra irányították, ahol állam
polgárságuk alapján különválasztották őket. A legénységi állo
mányú egyéneket 14 napig karanténba zárták és elrendelték 
ellenük a politikai szűrővizsgálatot. A vizsgálat szerint 3 kate
góriát különböztettek meg. Az elsőbe a feltehetően gyanútla
noknak minősülők kerültek, a második csoportot „a kétesek" 
(aggályosok), míg a harmadikat a „gyanúsok" alkották.30 A gya
nútlanok a kétheti vesztegzár után bevonultak a vesztegzár-
állomásokat irányító hadseregkerületek ún. kiképző csoport
jaihoz. A legénység négy hétig gyalogsági kiképzést kapott 
(közösök, honvédek, népfelkelők egyaránt) és megindultak elle-

23 KA, Wien—FASt, r e s . 808—1918. AOK Ev. p r . Nr . 16 000. 
24 Arz i. m. 201—202.' o. 
25 KA, Wien—KM Eri . Abt . 5—Nr. 2076/—1918. márc ius 17. 
26 HIL. I. -Wh. 3584 CS. HM. 2149/Eln.—1918. 
27 Az Est 1918. ápri l is 27-i szám. 
28 HIL. I. vh. 3599 es.—AOK Op. Nr. 105 000 1918. ápr i l i s 12. 
29 KA, Wien, KM P r ä s . b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. 
30 uo. -
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nük az igazoló eljárások.31 A kéteseket 14 napi vesztegzár után 
erős karhatalmi fedezettel a budapesti, bécsi és szarajevói ka
tonai bíróságoknak adták át.32 1918. január 28-án Bécsben a 
Hadügyminisztériumban tartott értekezleten elhatározták, hogy 
a gyanúsok számára két átmenő-büntetőtábort állítanak fel, a 
magyar állampolgároknak az Esztergom melletti Kenyérmezőn, 
az osztrák honosoknak pedig a Bécs melletti Wieselburgban.33 

Mindkét tábort szándékosan helyezték ezekbe a helységekbe, 
mivel nagy városok közelében való telepítésük nem volt kívá
natos. Eredetileg a táborokat 6000 fő befogadására tervezték, 
de később ez a férőhely kevésnek bizonyult. A táborok köz
vetlenül a bécsi és a pozsonyi katonai kerületi parancsnokság 
alá voltak rendelve, utasításokat pedig a Hadügyminisztérium
tól és az AOK Nyilvántartási Osztályától kaptak. Az idekerült 
gyanúsok válogatott fegyelmezési és egyéb büntetési procedú
rán estek keresztül, a súlyos politikai vétséget elkövetőkkel 
szemben az említett katonai kerületi bíróságok hoztak ítéletet. 

Közben állandóan folytak az egyelőre megbízhatóknak tar
tott legénységgel szemben az igazoló eljárások és a gyalogsági 
kiképzés. Mindkettőnek sajátos célja volt. Az igazolási eljárás
sal felfedett újabb kéteseket és gyanúsokat azonban már az 
illetékes póttestek hadbíróságainak adták át. A gyalogsági ki
képzés egyébként fegyelmező gyakorlatokból állott, menetelé
sek, csuklózások, váratlan riadóztatások váltották egymást, hogy 
a legénységtől a feltétlen vak engedelmességet kikövetelhes
sék.34 

A kiképzőcsoportokat a legdurvább személyzettel látták el, 
többnyire büntetésből helyeztek ide tiszteket és altiszteket. 
A „hazatérőket" a legnagyobb elkeseredéssel töltötték el a 
mindennapos vexatúrák, a kiképzők brutalitása, a rossz élel
mezés, a sűrűn tartott motozások és a legénység körében ki
épített „bizalmi hálózat" tevékenysége.35 Az igazolási eljárások, 
amennyiben nem fejeződtek be a kiképzőcsoportoknál, folyta
tódtak a póttestek által kijelölt ún. elosztóállomásokon, ahová 
a hazatérők négyheti kiképzés után kerültek. Itt megállapí
tották ki-ki illetékes póttestét, az újonnan felfedett kéteseket 
és gyanúsakat most már a kiegészítő-parnacsnokságoknak, ill. 
utóbbiakat a kenyérmezői és wieselburgi büntetőtáboroknak, 
vagy a kiegészítő-parancsnokságok bíróságainak adták át. 

31 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. AOK Op. Nr. 32 856. 
32 HTL. I. Vh. 3635 CS. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
33 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. és KM 10. Abt . K G F Nr . 

8000 1916. f eb ruá r 5. 
34 KA, Wien, KM P r ä s . b . 83—11/5—1918. 
35 KA, Wien, KM P r ä s . b . 53 1/1—2—918. AOK Fb . Nr . 2600—918. f eb ruá r 14. 
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A megbízhatóknak minősültek pedig elvben négyheti sza
badságra hazamentek.36 

A többszöri szűrés nem járt eredménnyel. Az elhárító szol
gálat csakhamar jelentette, hogy a szabadságra utazó „kifogás
talanok" lázítanak és bolsevik röplapokat osztogatnak a polgári 
lakosság körében. Ezért az AOK elrendelte, hogy a szabad
ságra utazó legénység összes csomagját, holmiját, váratlan rajta
ütéssel át kell vizsgálni és az embereket tetőtől-talpig meg
motozni.37 

Az AOK egyben felkérte a miniszterelnököket és a belügy
minisztereket, utasítsák a helybeli polgári hatóságokat a sza
badságra hazatérők állandó razziázására, a kétesek és gyanúsak 
összeszedésére és az illetékes kiegészítő-parancsnoksághoz erős 
katonai kísérettel történő előállítására.38 A szabadság letelte 
után mindenki köteles volt bevonulni illetékes póttestéhez, ahol 
újabb négyhetes kiképzés után beosztották a frontra induló 
menetszázadokba.39 

Az imperialista háború iránti gyűlölet, a háborús nyomo
rúság, az otthon látott állapotok annyira felfokozták az elke
seredést és a béke utáni vágyat, hogy a szabadságolt katonák 
tízezrével tagadták meg a bevonulási parancsot és inkább el
bújtak az erdőkben (Morvaország, Horvátország, Szlavónia) 
vagy az Alföld kukoricásaiban. A m. kir. csendőr főfelügyelő 
1918 júniusában mintegy 250—300 ezer főre becsülte csupán 
a Magyarország területén kóborló katonaszökevények számát.40 

Ez a szám azonban állandóan növekedett a póttestektől, vala
mint ezek menetszázadaitól megszökött, puskával, géppuskával 
s lőszerrel felszerelt katonákkal. A katonaszökevények, akik
nek egy része zöldkádernek nevezte magát, az ellenük kiküldött 
hatósági közegeket tűzharccal fogadták.41 

1918 májusában és júniusában a póttestekhez bevonult 
„hazatérők" sorozatos lázadásokat robbantottak ki. Az AOK-
nak csak igen nagy erőfeszítésekkel sikerült a lázadásokat 
megfékeznie.42 

36 HIL. I. vh . 3598 es. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
37 HIL. I. vh . 3598. cs. HM 1. hads . i r a t a i Na. Nr. 480—918. márc ius 10. 
38 KA, Wien—FASt 215 res . 918. jú l ius és KM P r ä s . b . 83—812—5—910. 
39 KA, Wien, KM. P r ä s . b . 2—6/7—918. f eb ruá r 1. 
40 HIL. I. Vh. 3600 CS. HM 14 652/Eln. 15/a—7845—1918. j ú n i u s 26. 
41 Bendeleti Közlöny. HM 5020/Eln. 3.—«18. 
42 József fhg i. m . 518—519. o. m á j u s 13. A 17. gy. ezr. mene t százada i J u d e n -

b u r g b a n , előtte való n a p o n a f ront ra induló mene tszázad R imaszomba tban , m á 
j u s 20. a 6. és 58. gy. ezred és a 7. lövészezred pó ta laku la ta i Lub l inban , a 6. gy . 
ezred egységei Pécset t , a 21. lövészezred pótzászlóal ja m á j u s 21-én R u m b u r g b a n , 
m á j u s 24: a 97. gy. ezr. R á d k e r s b u r g b a n , j ú n i u s 4-én a 71. gy. ezr. K r a g u j e v á c -
ban , j ú n i u s 26-án a 29. vadászzászlóal j Losoncon lázadt fel. 
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A lázadások azonban elszigeteltek maradtak, mert sem a 
fronttal, sem a hátországi egyéb alakulatokkal nem volt kap
csolatuk, de hiányzott az összeköttetés a helyi háborúellenes 
erőkkel is. A lázadások kirobbantásában igen jelentős szerepet 
játszottak — különösen a június 4-i kragujeváci lázadásban — 
a póttesteknél működő titkos kommunista sejtszervezetek/13 

A májusi, júniusi katonai lázadások leverésével a hadsereg 
egységének megőrzéséért és forradalmasodásának megakadá
lyozásáért folytatott szívós küzdelem első szakasza lezárult. 

A lázadások leverése után az AOK elrendelte a szabad
ságról bevonultak újabb fegyelmező foglalkoztatását a póttes
téknél,44 de a júniusi lázadások és a sikertelen piavei offenzíva 
tanulságai alapján a hadvezetőség az eszmei-ideológiai offen
zívát helyezte előtérbe, kiépítve annak bonyolult szervezetét: 
az ellenséges propaganda-elhárító szervezetet, melynek tevé
kenységével, az ún. „hazafias oktatással", a forradalmi eszmék 
továbbterjedését vélte ellensúlyozni és a hadsereg harci mo
rálját felemelni. Ez természetesen nem jelentette az eddig al
kalmazott módszerek és eszközök érvénytelenítését, de hozzá
juk kapcsolódott az új: a hazafias oktatás. 

A „felvilágosító propaganda" a Monarchia hadseregében 
nem volt újkeletű. A háború folyamán különböző előadásokat 
tartottak a katonák körében az ellenséges propaganda hatásá
nak leküzdése céljából. Ennek a propagandamunkának az irá
nyítása az AOK sajtó-főhadiszállásának irányítása alatt állt, 
eredményei azonban siralmasak voltak. A hadseregfőparancs
nokság 1918. február 13-án hetenként megjelenő lapot alapított 
(Wochenbericht), melynek cikkeit a tisztek különféle foglalko
zásokon magyarázták meg a legénységnek. A foglalkozásokkal 
kapcsolatosan kiadott parancs különösen nagy súlyt helyezett 
a tábori lelkészek „lélekmentő" munkájára. Ugyanakkor köte
lezte valamennyi alakulat parancsnokságát a katonák hangu
latáról összeállított statisztikai adatok és a propagandatevékeny
ség sikerét vagy sikertelenségét összesítő jelentések kétheten
ként történő beküldésére.45 

Alig 1 hónap elteltével a főhadiszálláson a Hadügyminisz
térium, az AOK és a sajtó-főhadiszállás képviselői megbeszé
lést tartottak, amelyen megállapították az eddig végzett pro
pagandatevékenység teljes sikertelenségét. E megbeszélésen 
br. Waldstätten ezredes közölte az AOK Op. Geh. NR. 1219. 

43 O. L. ME. loi«. XVI. 6570 res . —KM Abt. 10/Kgf. Nr. 49 321—1918. j ún ius 14. 
44 HIL . I. vh. 3600 cs . HM. 17 871/Eln. 4. a.—918. 
45 KA, Wien, HM. 4840/Eln. 1. a.—918. február 13. és AOK Op. Nr. 140 286— 

918. február 23. 
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sz. parancsát, amely előírta egy külön elhárító-propaganda 
szolgálat felállítását, székhelyéül a bécsi Stift kaszárnyát jelölte 
ki és legfontosabb feladatául a bolsevik eszmék leküzdését 
tűzte ki. 

Az alapító AOK parancs előírta olyan tíz-tizennégy napos 
kurzusok-tanfolyamok megszervezését, amelyeken az elhárító 
propagandát irányító agitátorokat képeznek ki.46 Bár a csoport 
felállításának szükségességét kétségkívül a februári katonai 
lázadások váltották ki, megalakulása mégis csak 1918. május 
9-én történt meg, mivel a hadvezetőség ebben az időben a k e 
nyérmezei és wieselburgi táboroktól, valamint a katonai bün
tető rendszabályok brutális alkalmazásától nagyobb sikert 
remélt.47 

A bekövetkező események azonban csakhamar megmutat
ták, hogy az „ellenséges propaganda" céltudatos, szervezett el
hárítására meg kell teremteni a szervezeti feltételeket. Ez annál 
sürgetőbbé vált, minél inkább érezte a hadsereg a májusi és 
júniusi lázadások, valamint a júniusi piavei katasztrófa súlyos 
kihatásait. A németek megsegítésére, de még inkább nyomására 
megindított offenzíva, melynek esetleges sikerétől az AOK 
újabb zálogterületek megszervezését és a németek tehermente
sítését várta, nemcsak hadászatilag, hanem a Monarchia nehe
zen összetartott hadserege állapotára is végzetes következ
ményekkel járt. A dezertálások száma óriási mértékben meg
nőtt. 1918. július 1-től október l-ig a délnyugati, vagyis az olasz 
fronton 250—270 ezer fő szökött meg s vonta ki magát az arc
vonalból.48 

Az AOK 1918. május 20-i Op. Nr. 141 676. sz, rendeletével 
szabta meg az „Ellenséges-propaganda-elhárító Szolgálat (Szer
vezet)" működésének irányelveit.49 Ezek szerint működési t e rü 
lete az arcvonal és a hátországi katonai alakulatok, tevékeny
ségének formája pedig a „hazafias oktatás". 

46 KA, Wien, AOK—FASt 5994 cs. Adj . Nr . 11 612. 
47 Az emlí tet t ké t t ábor t 1918. ápri l is 16-án n y i t o t t á k meg , közben a s t a t á -

riális e l já rásokkal so r ra akasz to t t ák fel a s zökevény k a t o n á k a t . L. az Est 1918. 
május 5-i sz. 

48 Österreich—Ungarns Letz ter Krieg 1914—1918. 7. köt . Herausgeben, v o m 
ös te r re i ch i schen Bundesmin i s t e r ium für Landesver te id igung u n d vorn Kr iegsa roh iv . 
Wien, 1938. Verlag der Mili täwissensohafl ichen Mit te i lungen. 361. o. 1918. jú l ius 1-én 
a ha rc i á l l omány 406 000 fő, a mene t század-á l lomány 252 000 fő, összesen 658 050 
fő. 1918. ok tóber 1-én a h a r c i , á l l o m á n y 238 900 fő, a mene tszázad i á l l omány 146650 
fő, összesen 385 550 fő. Ezek à számok a dé lnyuga t i f ronton levő ha r c i á l l o m á n y t 
je lent ik . A ké t összesített ada t közöt t i kü löbség 273 400 fő, ame lybe n e m számí 
to t ták bele a s p a n y o l n á t h á b a n és a ma lá r i ában megbe tegede t teke t . Jú l ius 1 é s 
ok tóber 1 közöt t a dé lnyugat i f ronton nagyobb ha rc i c se l ekmények n e m vol tak , 
így a szokásos fogyaték minimál i s voit . Minden a lap m e g v a n a r ra , h o g y a 273 400 
fő a frontról megszököt t k a t o n á k lé t számával egyenlő. 

49 KA, Wien. FASt 321 res . 1918. júl ius 31. L. még uo . KM 5 Abt. Nr . 7330. 
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A hátországi katonai kerületi parancsnokságoknak megfele
lően felállították az elhárító szolgálat csoportjait, amelyek vala
mennyi alakulat (helyi parancsnokságok, üzemek, helyőrségek) 
elhárító szolgálatát átfogták. A szarajevói és mostari katonai 
parancsnokságot ilyen szempontból közvetlenül a balkáni meg
szálló erők parancsnoksága alá rendelték. A csoportokat a ke
rületi katonai parancsnokságok által kijelölt tisztek, az ún. ok
tatási referensek vezették, akik közvetlenül a bécsi központtól 
kapták az utasításokat. Ezek a referensek meghatározott számú 
stábbal rendelkeztek, melynek tagjait oktató tiszteknek nevez
ték és feladatuk a csapatoknál kiválasztott elhárító csapat
tisztek kiképzése és irányítása volt. Az elhárító tisztek kikép
zése tanfolyamokon történt, a csoportvezető referenseket és 
stábjaik tisztjeit a Bécsben és Budapesten rendezendő központi 
tanfolyamokra hívták be, akik a tanfolyamok elvégzése után a 
temesvári, pozsonyi, kassai és nagyszebeni katonai parancsnok
ságok csapattisztjei számára szerveztek tanfolyamokat. A kur
zusok anyagát a bécsi központ útmutatásai és a központi tanfo
lyamokon hallottak alapján a referensek dolgozták ki, de .azo
kat az oktató tisztek és a csapattisztek a helyi sajátosságoknak 
megfelelően átdolgozhatták. Az anyag végülis az altisztekhez 
és a legénységhez került, ahol előadások és beszélgetések for
májában feldolgozták. A szükséges szemléltető eszközöket (kü
lönféle sémák, grafikus ábrák, filmek stb.) a csapatok, alaku
latok számára a bécsi és a budapesti szervek juttatták el.50 

E szervezésnek megfelelően csakhamar sor került az elhárító 
szolgálat kiépítésére az arcvonalakon is. A tagozódás hadsereg
parancsnokságok szerint történt. A hátországhoz viszonyítva 
különbség csak abban mutatkozott, hogy a kiképző előadáso
kat minden olyan kisebb alakulat tisztjei számára is megtartot
ták, ahol kettőnél több fizetéses alkalmazott, ill. legalább egy 
olyan tiszt létezett, aki nyelvismeretével a csapatok nyelvére 
lefordított előadásszövegeket, valamint az előadásokat ellen
őrizni tudta.51 Az írásos anyagok megértése céljából a csapa
tokat analfabéta tanfolyamok megszervezésére kötelezték.52 

(A Monarchia történetében először került napirendre a hadse
regnél az írásbeliség kérdése.) 

A magyar Honvédelmi Minisztérium a központi tanfolya
mokat a m. kir. Ludovika Akadémián szervezte meg.53 Á ki-

50 KA, Wien FASt. 321 res. 1918. jú l ius 31. 
31 KA, Wien, FASt 472. res . 1918. augusz tus 29. 
52 Uo. 
53 KA, Wien FASt. 195/március. r es . 1918. jún ius 21. L. még uo. HM. 14 938/ 

E in . 1. 1918. 
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adott utasítás szerint a hadrakelt seregtől és a hátországi ala
kulatoktól, beleértve a közös és a honvéd alakulatokat, had
osztályonként, kerületi parancsnokságonként és a mögöttes 
kórházakból egy-egy főt kellett vezényelni. A vezényeltek 
tiszti szolgát nem vihettek magukkal és elsősorban frontcsapat
szolgálattal, lehetőleg egy idegen nyelven tudó tisztek jöhet
tek számításba. 

A központi tanfolyamok megszervezése 1918 júniusától 
folyamatos volt, a július 1—13 közötti tanfolyam már a har
madik kurzust jelentette. A kurzusok programjában a Monar
chia „ragyogó katonai helyzetét", a piavei vereség okait és az 
oroszországi szocialista forradalom „rémségeit" elemző, a ki
rály és a dinasztia iránti hűséget bizonyító előadások szerepel
tek. Gondot fordítottak a Monarchia területén kibontakozó for
radalmi mozgalmak, munkásmozgalmak, nemzetiségi törekvé
sek megbeszélésére, csakúgy, mint a militarizmus,, valamint a 
Monarchia részéről „igazságos, önvédő háború" népszerűsí
tésére. Az elhárító szolgálat módszereinek megtárgyalása kap
csán különös nyomatékkal hangsúlyozták a „hazatérők" tábo
raiban folyó propagandamunka fontosságát és megjavításának 
szükségességét.54 

A központi tanfolyamokon felkészített oktató tisztek tevé
kenységével az elhárító propaganda munka a hadsereg vala
mennyi alakulatánál megkezdődött. Az illetékes parancsnok
ságok kéthetenként beküldendő helyzetjelentésekre voltak kö
telezve. Ezekből a jelentésekből plasztikusan kidomborodik a 
csapatoknál, a hazatérők táboraiban s egyéb létesítményeiben 
(a militarizált hadiüzemekben is) végzett elhárító tevékenység. 
Az alegységeknél az altisztek tartották a foglalkozásokat. A 
gyakorló terepen és egyéb helyeken összegyűjtött legénység 
először 20—25 perces előadást majd a propaganda elhárító 
szolgálat lapjainak (Heimat, Üzenet, Druzsba) felolvasott cik
keit hallgatta meg s utána szeminárium formájában feldolgozta 
a központi és katonai parancsnoksági segédletben megadott 
anyagot. Utána kérdéseket lehetett feltenni a legénységnek.55 

A foglalkozásoknak ez a része igen fontos volt, mivel a „haza
fias oktatás"-t 1918 júliusában párhuzamba vonták a „Védhír-
szerző szolgálattal", így az oktató tisztek a Monarchia kémel
hárító szervétől különleges feladatokat kaptak.56 Ennek meg-

54 v a t e r l ä n d i s c h e Bi ldungsarbei t . Mit te i lungen de r Fast . Nr . 2. 1918. augusz tus i. 
55 KA, Wien, FASt 593/6. res . 1918. szep tember 17. 
56 KA, Wien, FASt , 346. res . 1918, jú l ius 23. és uo. HM. 16 054/Eln. 1. 1918. 

jú l ius 20. 
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felelően állandóan figyelték a legénység hangulatát, ellenőriz
ték a fogságból hazatérők elbeszéléseit. Igyekeztek leleplezni 
a „lázítókat, nemzetiségi izgatókat", felfedni polgári szemé
lyekkel való kapcsolatukat, kikutatni a különböző hírek forrá
sait, feltárni az alakulat „belső bajait", ellenőrizni a legénységi 
leveleket. A kérdések feltevése e foglalkozásokon ilyen szem
pontból sok mindent elárult. A leleplezett egyéneket az alaku
latokból kiemelték és katonai bíróság elé állították, vagy a 
már említett büntető táborokba küldték. Gyakran előfordult, 
hogy a foglalkozás sikertelensége miatt az alakulatokat külön
böző fegyelmezési procedúráknak vetették alá, vagy a különö
sen gyanús személyeket az 1918. április 12-ével felállított fe
gyelmező büntető-alakulatokba osztották be. Utóbbi eljárást 
különösen a fronton alkalmazták. Az ide beosztott egyének 
egy büntető alakulatba kerültek azokkal, akikkel szemben a 
büntetések összes válfaja kimerült és 3 hónapon át a legke
ményebb munkát végezték, a fronton vagy az arcvonal mögött, 
az amúgy is silány táplálékot redukálva kapták, kitüntetéseket, 
sapkarózsát nem viselhettek és szabadságra nem mehettek.57 

A Szervezet tevékenységét 1918 augusztusában kiterjesztették 
a polgári hatóságokra is.58 Ettől kezdve átfogta a Monarchia 
mindkét országának katonai és politikai életét. Tevékenységét 
illetékes katonai és polgári hatóságok, társadalmi szervezetek, 
pártok és az egyházak támogatták.59 

A jelentős anyagi áldozatokkal létrehozott szervezet mun
kájának teljes csődjét a parancsnokok értékelő jelentései mu
tatják. 1918. szeptember 17-én a budapesti katonai parancs
nokság jelentette, hogy. a legénységet nem érdeklik az előadá
sok, mivel az őket érintő égető kérdésekre nem kapnak választ. 
Az embereket erőszakkal hajtják a foglalkozásokra, a védhír-
szerző szolgálat tehetetlen, a katonák konokul hallgatnak, tár
saikat nem árulják el. Próbálkoztak ugyan egyes altisztek le
váltásával, de az nem hozta meg a kívánt eredményt. A tisz
tek — minthogy a jelentés mondja — azért buzgólkodnak első
sorban tovább, mert a propaganda és elhárító munka a front 
mögötti kényelmes élet lehetőségét biztosítja számukra. (Ka, 
Wien-FASt 647 Res. — 1918. szeptember 17.) 

57 HIL. I. vh . 60. cs. K u K 1. Gen. K o m m a n d o Nr. 6. AOK Op. Nr. 105 000 a l a p 
ján. 

58 KA, Wien, FAST 423. res . 1918. agusz tus 14. 
59 KA, Wien, FASt 223/máreius 1918. j ún ius 21: Arz vkf. levelet í r t az é rse 

keknek, támogassák a FASt munkáját. Sfcrbensky olmützi érsek válaszában teljes 
támogatásáról biztosította a vkf-et, a többi főpap válaszlevele hiányzik. L. mé£f 
KA, Wien, FASt 662. res. 1918. szeptember 18. 
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A sikertelenség nagysága főleg a militarizált hadi üze
mek „népfelkelőinél" tűnt elő. „Az üzemi munkások ugyanis 
szocialisták, tehát politikailag megbízhatatlanok, így vagy el
lógnak az előadásokról, vagy az előadásokat különféle provo
kációkra használják fel." — mondja a Przemysl-i katonai pa
rancsnokság 1918. július 10-i jelentése.60 A hadügyminiszté
rium ennek következtében 1918. szeptember 17-én valamennyi 
hadiüzemben betiltotta „a hazafias oktatást", mivel „a mun
kásság agitátorai az előadásokat megzavarják és lazításra hasz
nálják fel, s a munkások gyülekeztetése egyébként is a szocia
listák malmára hajtja a vizet."61 

Hasonló eredménytelenségről számolnak be a frontpa
rancsnokságok jelentései. A Conrad hadseregcsoporthoz tar
tozó 11. hadsereg parancsnoka,62 Scheuchenstuel vezérezredes 
már 1918. július 10-i jelentésében kétségét fejezte ki a szer
vezet sikerét illetően. Megállapította, hogy eredmény csak ab
ban az esetben várható, ha arra alkalmas tiszteket tudnak ki
választani, vagyis olyanokat, akik a dinasztia- és a királyhűség 
tekintetében feltétlenül megbízhatók. De vajon léteznek-e ma 
még ilyenek? Amennyiben igen, még úgy is nehezen hihető el, 
hogy a szocialista és nacionalista izgatásoktól megfertőzött, 
éhező, rongyokban levő legénységre komolyabb befolyást tud
nának gyakorolni.63 A csapatparancsnokok augusztusi, szep
temberi és októberi jelentései a „hazafias oktatás" teljes siker
telenségéről számoltak be. Az eredménytelenség okát abban 
látták, hogy az ellenséges propaganda a hátországi események 
és a fronton levő katonaság szinte elviselhetetlen súlyos hely
zete, valamint a „lelkiismeretlen, hazaáruló szocialista és na
cionalista izgatás" miatt hatalmába kerítette a legénységet.64 

A parancsnokságok a legtöbb szemrehányást a hazatérőkből 
összeállított menetszázadok ellen tették. Nem kevesebb vád 
hangzott el a baloldali sajtó „hecckampánya" és a felelős ál
lamférfiak „felelőtlen" kijelentései miatt. A magasabb egysé
gek parancsnokai 1918 augusztusától kezdve állandóan köve
telték az elhárító szolgálat átszervezését, de még inkább a ha
zatérőkből összeállított menetszázadok megfékezését.65 A pa-

60 v . ö. KA, Wien, FASt 273/3 res . 1918. jú l ius 10. 
61 KA, Wien, FASt 657. res. 1918. szeptember 17. KM 5. Abt. Nr. 10 180 res. 
62 olasz front. A hadsereg az Asiago fennsíktól a Brenta folyóig húzódó arc

vonalszakaszt tartotta. 
63 KA, Wien—Conrad HG i ra ta i P r Nr. 2308. 1918. jú l ius 10. 
64 K A , Wien, FASt 436/1. r es . 1918. augusz tus 14. 
65 KA, Wien, FASt 794. res . 1918. ok tóber 5. AOK Op. Nr. 112 929 1918. ok tó

be r 3. 
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rancsmegtagadások és a szökések száma 1918. szeptemberére 
oly magasra ugrott, hogy a katonai és polgári hatóságok egy
szerűen tehetetlenek voltak.66 A frontparancsnokságok távira
tok özönével árasztották el a hátországi csendőrőrsöket a be 
nem vonuló katonák felkutatása végett.67 

A hadvezetőség az eszmei, ideológiai offenzíva kudarcán 
okulva, 1918 szeptemberében visszatért az adminisztratív esz
közök brutális alkalmazásához, és elrendelte az ún. Védhír-
szerző Szolgálat szerveinek centralizációját és az Ellenséges 
propaganda elhárító szolgálat szervei fölé emelte. A Védhír-
szerző Szolgálatot elsősorban a hazatérők gyűjtő táboraiban 
építették ki az ún. hírszerző tiszti csoportok létrehozásával. 
Egy-egy láger keretében az elhárító szolgálatot irányító tiszte
ket hadigondozó tisztnek nevezték el. Megbízatása és munkája 
titkos volt, a táborok tisztjei és a nagy gonddal kiválogatott 
bizalmi emberek, akik a legénység bizalmába igyekeztek fér
kőzni, az ő utasításait követték. Mint már arról előbb említés 
történt, az oktató tisztek és altisztek, akik a hazafias oktatást 
művelték, szintén a hadigondozó tiszttől való függőségbe ke
rültek.68 A hadigondozó tiszt feladatai különösebben nem vol
tak újak, mivel a bolsevik eszmék, a politikailag gyanús sze
mélyek, a szeparatista-nacionalista elemek, szabotőrök és egyéb 
vétkes katonai személyek felfedése már eddig is folyt. A Véd-
hírszerző Szolgálat központi apparátusa azonban az AOK el
képzelése szerint a hadsereget ért súlyos válságok leküzdésé
ben hathatósabb eszközök foganatosítását javasolhatta, ill. a 
szükséges rendszabályokat megfelelő időben és helyen gyor
sabban elősegíthette. 

A Védhírszerző Szolgálat emberei a hazatérők igazolási 
eljárásainál nem elégedtek meg a vizsgált személy politikai 
megbízhatóságának megítélésével, hanem az emberek egymás
közti kapcsolatainak felderítésére, konspirációs szálak kipuha-
tolására s nem utolsó sorban a még haza nem tértek orosz
országi magatartásának felderítésére törekedtek. Az így nyert 
adatokat összegezve a hadügyminisztérium hadifogoly cso
portja és az AOK nyilvántartási osztálya hetenként kiadott 
felülvizsgálati segédleteket jut tatot t el a táborok parancsnok
ságaihoz. Hasonló segédletek összeállítására került sor a bécsi, 
prágai és budapesti államrendőrségen. A dezertálások eseteit 

66 HIL,. I. vh . 3613. es. AOK pe r s . Nr. 67 766. 1918. szep tember 8. 
67 HIL. I. vh . 3613 es. He reesbann Befehl Nr. 6891 1918. augusz tus 24. 
68 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 13. AOK Fn. Nr. 16 000. 1918. 
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magában foglaló AOK segédlet elkészítése az innsbrucki véd-
hírszerző szolgálati kirendeltségen történt,69 

A Védhírszerző Szolgálat erősen centralisztikus szervezete 
azonban az ügymenetet felette bürokratikussá tette, az ennek 
nyomán támadt papírtenger az „ellenséges eszmék és szemé
lyek" felfedésének inkább akadályozójává, mintsem elősegítő-
jévé vált. 

A-hadsereg 1918 őszére abba az állapotba jutott, hogy a 
monarchia területén nem akadt egyetlen csapat sem, amely a 
szocialista és nemzeti mozgalmakat megfékezte volna.70 

Mindezek ellenére az AOK. rendületlenül bízott abban, 
hogy az Antant a Monarchia megmentése érdekében hajlandó 
olyan fegyverszünetet és békét kötni, amely a hadsereget fenn
tartja és az AOK-nak szabad kezet ad a forradalmi mozgalmak 
leverésében. 

Az AOK 1918 szeptemberétől kezdve, de különösen Bul
gária kapitulációja után, a diplomáciai manőverezések sike
rétől tette függővé stratégiai célkitűzései megvalósítását. A kül
ügyek intézésére eddig is nagy befolyást gyakorló hadvezető
ség szinte magához ragadta a diplomáciai kezdeményezést. 
Burián István külügyminiszter szeptember 14-i különbéke aján
latát Arz vezérkari főnök kényszerítette ki, az az ember, aki 
a német győzelmek idején a Monarchia hadserege élén legszí
vesebben Hindenburg tábornagyot látta volna. A szeptember 
27-i koronatanácson pedig újabb követeléssel állott elő: októ
ber 15-ig be kell fejezni a háborút, mert nem vállal felelőssé
get a hadseregért. Az AOK-nak ez a fellépése adta meg a lö
kést arra, hogy Burián az október 2-i minisztertanácsi ülés 
után, október 4-én megismételte békeajánlatát.71 A hadvezető
ség Burián lépéseit alátámasztandó október 5-én Weber gya
logsági tábornok vezetésével megalakította a fegyverszüneti 
bizottságot, és elrendelte a külön békeajánlat kihirdetését va
lamennyi csapat előtt, azzal a feltett szándékkal, hogy a kato
nákban az AOK-tól, tehát a Monarchiától kapott béke illúzió
ját keltse.72 Mivel Wilson október 9-én Németországhoz inté
zett válaszában követelte a megszállt területek kiürítését, Arz 
anélkül, hogy a Monarchia Wilsontól választ kapott volna, 

69 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 17. HIL. I. v'h. 3701/a. cs. 00 787. 
sz : Bécsi k i rende l t ség 1924. márc ius 24-én egy felülvizsgálati segédletet ju t t a to t t 
haza a HM-nek, valószínűleg az a b b a n felsorolt személyek utólagos megbün te t é se 
cél jából ; a segédlet ké t köte te 19 504 olyan személy nevét t a r t a lmazza , ak ik ellen 
oroszországi m a g a t a r t á s u k mia t t b ű n v á d i e l járás t indí to t tak , i l letve k i lá tásba h e 
lyeztek. 

70 ö—U Letzter Krieg 557. o. 
71 V. ö. Zs igmond i. m. 332—333. o. 
72 V. ö. ö—U. L. Krieg. 577—578. o. 
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Boroevicnek73 elrendelte a velencei síkság evakuálását. Az AOK 
taktikája az volt, hogy az ellenséget hosszú felvonulásra kény
szeríti és a közben meginduló fegyverszüneti tárgyalásokkal 
a háborúnak véget vet. A fegyverszüneti bizottság elküldését 
azonban az ingadozó Burián, majd Hindenburg megakadályozta. 

Az AOK ennek ellenére nem mondott le a kiürítésről. 
Elhatározásában még az sem gátolta, hogy a badeni főhadi
szálláson október 14-én tartott frontparancsnoki megbeszélés 
a hadsereg felbomlását helyezte kilátásba, amennyiben a csa
patokat megmozdítják. Jóllehet a parancsnokok kifejtették, 
hogy a hadsereg a visszavonulási parancs kihirdetése után rá
zúdul a hátországra és félő, hogy szocialista forradalmat csi
nál, az AOK kidolgozta a visszavonulás tervét és október 16-ig 
írásban jut tat ta el az illetékes hadseregcsoport parancsnokok
nak. 

Október 17-én azonban maga az AOK rendelte el a vissza
vonulás félbeszakítását, mert a csapatoknál megkezdődött a 
felbomlás folyamata. Ennek hatására a hadvezetőség úgy dön
tött, hogy a régóta várt olasz támadást az eddigi állásokban 
várja be.74 Elhatározásában nagy szerepet játszott a király 
egyik utolsó kártyájának, az azonnal nagy vihart kiváltó csá
szári manifesztumnak a kiadása, mely a monarchiát — leg
alábbis annak osztrák részét — Bundesstaattá nyilvánította, és 
egyben választ adott Wilson követelésére, hogy a Monarchia 
hajlandó tárgyalni a nemzetiségekkel. Ez gyakorlatilag a ki
rály és környezete elhatározásában nem jelentett mást, mint 
a Monarchia megmentésének kísérletét az utolsó órákban.75 

Ez az új taktikai vonal késztette Arz vezérkari főnököt 
arra, hogy október 18-án a koronatanács ülésén a legélesebb 
szavakkal követelje az azonnali békekötést, ha kell a legsúlyo
sabb feltételekkel is.76 

Ennek megfelelően követelte a fegyverszüneti bizottság 
azonnali elküldését, míg nem késő. A csapatok körében ugyanis 
a bomlás olyan előrehaladott stádiumba jutott, hogy a parancs
nokok sem a saját, sem az AOK utasításainak nem tudtak 
érvényt szerezni. Október 24-ig több nemzetiségi csapat kije
lentette: nem hajlandó sem a velencei síkságon, sem Tirolban a 
bukott Monarchiáért harcolni. 

73 A Boroevic tábornagy parancsnoksága alatt álló hadseregcsoport, imely a 
Piave mentén helyezkedett el, olasz területeket tartott megszállva. Bulgária kapi
tulációja után a Monarchia a keleti front területeinek kiürítését megkezdte, a Bal
kánon előnyomuló antant csapatok elől pedig kénytelen volt visszavonulni. 

74 V. ö. ö—U. Le t . K r i e g 588. o. 
75 Arz: Sturz und Kampf der Mittelmächte, Wien 1931. 107. o. 
76 v . ö. Z s i g m o n d i. m . 339. o. 
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Boroevic ezzel foglalkozó jelentéseiben a császári mani
fesztumot és Tisza október 17-i emlékezetes parlamenti kijelen
tését okolta.77 József főherceg tiroli hadsereg-csoportparancs
nok, kinek egységei különösen súlyos helyzetben voltak, harci 
értékük pedig a minimálisra csökkent, a legerélyesebben síkra 
szállt az azonnali fegyverszünetért és bármilyen súlyos felté
telekkel kiharcolt békéért, mert különben az egész hadsereget 
elönti a bolsevizmus.78 

A Monarchia hadvezetősége ebben a helyzetben az Antant 
bolsevizmus ellenes stratégiájára appellált — újólag —, ami
kor Arz vezérkari főnök nyomására a király táviratot intézett 
a pápához, hogy közbenjárását kérje a küszöbön álló olasz^tá
madás elhárítására (október 21.).79 

A támadás azonban október 24-én megindult és a felbomló 
osztrák—magyar hadsereg arcvonalát a Piave és a Brenta fo
lyók között áttörte. Ezekben a hadvezetőség számára válságos 
órákban a csapatok nyílt lázadásba törtek ki, fronton és a hát
országi helyőrségek nagy részében.80 

Az arcvonal mindenütt felbomlott, a csapatok özönlöttek 
visszafelé, jóllehet a Burián-féle akció óta a hazafias oktatás 
és Védhírszerző Szolgálattól a végső kitartásra kaptak buzdí
tást. ,,Már nem kell sokáig várni, itt lesz a béke, de addig ren
dületlenül ki kell tartanunk."81 Az események azonban meg
mutatták a kitartásra való buzdítás illuzórikus voltát. 

Október 25-én a hadvezetőség letörve értesült az olasz 
támadásról és a frontcsapatok lázadásáról. Mindaz a remény, 
amire a hadsereg megmentésének lehetőségét alapozta, egy
szeriben szertefoszlani látszott. 

De az AOK-nak még ott volt az utolsó lehetőség a kezé
ben, a fegyverszüneti bizottság elküldése és a fegyverszünet 
megkötése. Arz nyomására a király sem habozott tovább. A dip
lomáciai manőverek megfeneklése után ugyanis a fegyverszü
nettel még el lehetett érni a háború megszüntetését, és esetleg 
éppen a fegyverszünet segítségével le lehetett fegyverezni az 
immár hazaözönlő félelmetes katonatömegeket, amelyek egyes 
csoportjai Salzburgban az arisztokrácia palotáit kifosztották, 
mások Innsbruckban a gazdag polgárság házait törték fel és 

77 Arz : i. m. 335. o. 
78 Uo. 
79 UO. 336. O. 
80 Ennek a kérdésnek nagy irodalma van. Mentegetődzések és vádaskodások 

váltják egymást. A vh. utáni történetírók közül senki sem akarta belátni, hogy 
az összeomlás a Monarchia társadalmi, gazdasági, politikai struktúrájának és az 
entente katonai fölényének következménye volt. 

81 KA, Wien, FASt 825. res. 1918. október 9. 
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kobozták el az élelmiszereket.82 A visszaözönlő hadsereg egy
ségei bepréselődtek az Inn és az Etsch folyók völgyébe, ala
kulataik egymással összekeveredtek és véres tűzharcok alakul
tak ki közöttük.83 A csapattestek egy része fosztogatni kezdett 
és rávetette magát a front mögötti városokra, községekre.84 

A király a katonaság Bécsbe való bevonulásától rettegett. 
Október 29-én a fegyverszüneti bizottság Wéber gyalog

sági tábornok vezetésével sietve elindult, hogy átlépje az arc
vonalat és jelentkezzék az olasz főparancsnokságnál Páduában. 
Wéber az AOK szigorú utasítását vitte magával: minden fel
tételt el kell fogadni, amennyiben azok nem sértik a hadsereg 
fegyverbecsületét és azonnal meg kell kötni a fegyverszünetet.85 

Az olasz főparancsnokság néhány alaki formaság tisztázása 
után, november 1-én délelőtt közölte az Antant feltételeit, 
amelyet Wéber csakhamar a badeni főhadiszállás tudomására 
hozott. A feltételek előírták az ellenségeskedések azonnali meg
szüntetését, de lehetővé tették a Monarchia számára 20 had
osztály megtartását a belső rend helyreállítására. A feltételek 
a hadvezetőséget teljes mértékben kielégítették, mert hiszen 
annak az alapvető stratégiának feleltek meg, amit az AOK 1918 
folyamán képviselt. 

Az események azonban túlhaladták a feltételeket, de ma
gát a november 3-án aláírt fegyverszünetet is. Ezen a napon 
ugyanis a Monarchia már papíron sem létezett, területén létre
jöttek az új államok, amelyek sem a királyt, sem az AOK-t 
nem voltak hajlandók elismerni,86 kivételt csak az október 
31-én Magyarországon hatalomra jutott Károlyi-kormány kép
viselt, de ez is az Ausztriával való kapcsolat szétszakítására 
törekedett, és csak a súlyos belső válság adta kényszerből já
rult hozzá, hogy Wéber a fegyverszüneti tárgyalásokon Ma
gyarországot ideiglenesen képviselje.87 Egyébként is a Károlyi
kormány utasítására Linder Béla hadügyminiszter november 
1-én este 11 órakor az AOK-nak küldött táviratában elren
delte a magyar csapatok azonnali fegyverletételét, hogy ezzel 
is demonstrálja az Antant előtt Magyarország elszakadását és 
bizonyos esélyeket szerezzen vagy legalábbis felzárkózzon az 
új államok esélyei mellé, továbbá, hogy a belső forradalmi vál
ság leszereléséhez kedvező feltételeket teremtsen. 

82 Gehe imes S taa t sa rch iv , M ü n c h e n : MA—I—972—V. A. W. 256 15 717—M. U. 
30. 10. 918. 

83 Ö—U Let. Krieg. 598. ;o. 
84 Kerchnawe: Der Zusammenbruch der ö—u. Armee im Herbst 1918. 
85 u o . 111. o. 
86 Uo. 109. O. 
87 Uo. 151. O. 
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A táviratot november 2-án hajnali 3 óra 30 perckor küld
ték el a hadsereg főparancsnokságnak. A táviratvétel után 
Waldstätten vezérőrnagy, a hadműveleti osztály vezetője tele
fonon beszélt Linderrel és szószerint ezeket mondta: „Meg
kaptuk a fegyverletétellel kapcsolatos táviratot és továbbítot
tuk a csapatoknak, még a végrehajtás módját kell egyeztet
nünk."88 A beszélgetés folyamán Waldstätten a parancs miatti 
tiltakozásnak semmi jelét nem adta. A parancsot azonban 21 
óra 15 percig nem továbbították. A közben eltelt időt az AOK 
arra használta fel, hogy a Károlyi kormánnyal felelősséget vál
laltasson a parancsért, jóllehet az AOK már október 30-án 
meg akarta szüntetni az ellenségeskedéseket az egész hadse
reggel.89 Október 30-án 8 óra 40 perckor, illetve 8 óra 45 perc
kor táviratot küldött Boroevicnek és a tiroli hadsereg parancs
nokságnak a következő szöveggel: „A hadsereg főparancsnok
ságnak szándékában áll az alábbi parancsot kiadni, amennyi
ben a hadsereg csoportparancsnokságok a viszonyok ismereté
ben azt megalapozottnak látják: az olaszoknak többször javas
latot tettünk a fegyverszüneti tárgyalások megtételére. Válasz 
mindeddig nem érkezett. A további vérontás elkerülése és le
hetőség szerinti megakadályozása céljából és hogy a hadsereg 
teljesen fel ne bomolj ék, valamint a hátország anarchiába ne 
süllyedjék, mindenütt be kell szüntetni az ellenségeskedést és 
frontról-frontra tárgyalásba kell bocsátkozni a további maga
tartást illetően. Azonnali állásfoglalás közlendő." (AOK Op. 
Nr. 148888. — 1918. okt. 30.) 

A tiroli hadseregcsoport parancsnokság nem tartotta cél
szerűnek a parancsot, mivel szerinte éppen ez vezetne a teljes 
összeomláshoz, t. i. a fegyveres tűzharc még bizonyos egység
ben maradásra kényszeríti a csapatokat. Boroevic pedig vála
szában azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen parancs a teljes kapi
tulációval volna egyenértékű. Majd telefonon a következőket 
mondta: „Arra még mindig lesz idő (ti i. a kapitulációra), ha 
a hadsereg a kapitulációval elvész, a hátország elveszti azt az 
eszközt, amelyet még mindig respektál."90 

Az AOK ezt az álláspontot tette magáévá, mivel a hát
ország megfékezéséről még október 31-én és november 1-én 
sem mondott le. Mint láttuk ebbeli felfogásában a fegyverszü
neti feltételek is megerősítették. De november 2-án alig 17 
órával Linder fegyverletételi parancsa után, a hadvezetőség is 

88 Kerehmave i. m. 111. o. 
89 K e r é h n a v e i. m. 116. o. 
S» u o . 116. o. 
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elrendelte az általános fegyverletételt, amire a fronton és a 
hátországban levő kétségbeejtő helyzet kényszerítette.91 

Ezt a parancsot november 3-án hajnali 2 órakor továbbí
tották a csapatokhoz.92 Ugyanaz nap délelőttjén, 11 óra 04 
perckor megérkezett Weber távirata, amelyben közölte, hogy 
az olaszok az ellenségeskedést november 4-én 15 órakor fogják 
beszüntetni. Az AOK 14 óra 30 perckor megkísérelte a fegy-
verletételi parancs visszavonását, de a frontparancsnokok, akik 
a parancsot a csapatoknak gyorsan kihirdették, jelentették, hogy 
annak annullálása lehetetlenség.93 így esett fogságba kb. 300 000 
osztrák—magyar katona.94 

A háború után gyorsan elterjedtek olyan hírek, hogy a 
hadvezetőség szántszándékkal ejtette fogságba a közel 300 000 
embert, hogy ezáltal is megkönnyítse az osztrák és egyéb nem
zeti kormányok helyzetét. Ha előre megfontolt tudatos tevé
kenység valószínűségét konkrétan nem is lehet bizonyítani, az 
AOK objektíve megszabadította az uralkodó osztályokat több 
százezer felfegyverzett, éhes, rongyokban járó elkeseredett 
katona lefegyverzésének gondjától. Éppen elég gondot jelen
tettek azok, akik a fogságba j utast elkerülték. A Károlyi kormány 
belügyminisztere, gr. Batthyány Tivadar, később kiadott be
számolójában a következőket ír ta: „Csak egyet lehetett és kel
lett megtennünk, minél előbb lefegyverezni és hazaküldeni a 
közbiztonságot és közrendet országszerte veszélyeztető katona
ságot és új alapon fokozatosan, új katonai szervezeteket léte
síteni.95 

A Horthy-korszak történetírása, de a háború utáni nemzet
közi szakirodalom jelentős része is a Károlyi kormányra hárí
totta a felelősséget a hadsereg összeomlásáért. 

Az elmondottak, a történelmi tények világosan megcáfol
ják ezt. Anélkül, hogy Linder Bélát mentegetnénk a fegyver-
letételi parancs kiadása miatt, meg kell állapítanunk, hogy az 
AOK taktikája, lépései annak a stratégiai koncepciónak voltak 
a függvényei, amelyet 1918-ban állandóan képviselt. Ennek a 
stratégiának a megvalósítására irányuló görcsös törekvés a 
november eleji napokban is azt a reményt táplálta, amit eddig, 
a Monarchia megmentését a hadsereg megmentésével és a for
radalmi mozgalmak elfojtását a megmentett hadsereggel. Ez a 
stratégia kudarcba fulladt. Bukása azonban nem november első 
napjaiban és éppen nem Linder Béla emlékezetes parancsa 

91 HA, Wien, AOK. Op. Geh. Nr. 2101. 
92 K e r c h n a v e i. m. 149. o. 
93 Uo. 147. O. 
94 A r z : i. m. 380. o. 
95 B a t t h y á n y i. m . H. k. 9. o. 
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miat t következett be. Ez a stratégia megbukott a hadsereg fo
kozatos felbomlásával, majd összeomlásával, a felbomlást és az 
összeomlást megakadályozni hivatott AOK rendszabályok csőd
jével, a diplomáciai és fegyverszüneti manőverezések sikerte
lenségével, végső fokon a Monarchia társadalmi, gazdasági és 
politikai rendszerének forradalmi válsága és összeomlása 
miatt. 

Balázs József referátumához még többen is hozzászóltak. 
Galántai József a magyar uralkodó osztályok háborús céljai
val foglalkozott. Elmondotta, hogy a vezető osztályok politikai 
exponensei a háború céljánál az integritás védelmére hivat
koztak. Kifejtette, hogy mivel az akkori Magyarország lakos
ságának felét különböző nemzetiségűek tették ki, az integritás 
védelme tulajdonképpen a nemzeti kisebbségek feletti uralom 
megtartását jelentette, ami önmagában is imperialista törek
vés volt. 

A felszólaló a továbbiakban dokumentumokkal bizonyí
totta, hogy a magyar uralkodó osztályok háborús céljai messze 
túlhaladták az integritás védelmét. Ezt bizonyítja, hogy maxi
mális programjukban a kongresszusi Lengyelország, Montenegró 
és Észak-Szerbia annektálásán kívül, az erdélyi határ kiigazí
tását és Szerbiának vazallus államként a Monarchiához való 
kapcsolását is felvették. 

Szabó László elvtárs felszólalásában az agrárszocialista 
mozgalom háborúellenes propagandájával foglalkozott. Elmon
dotta, hogy szerinte még ma sem ismert az agrárszocialisták
nak a parasztság körében folytatott háborúellenes politikájá
nak hatása. 

Ugyancsak további kutatómunkára vár annak feltárása, 
hogy mi okozta az emberek gondolkodásában azt a nagy vál
tozást, amely a háború igenlésétől a háború tagadásáig-vezetett. 

Dr. Kom ját Miklós az első világháború idején tömegével 
megjelenő táviratok forrástani értékéről beszélt. (A szerk.) 
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A MAGYARORSZÁGI HADMÜVELETEK JELENTŐSÉGE 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETÉBEN* 

Dr. Borús József 

1944. SZEPTEMBER 10-ÉN, mintegy 2 héttel a Vörös 
Hadsereg magyar földre lépése előtt, Hans Friessner tölgyfa
lombos lovagkereszttel kitüntetett német vezérezredes, az ekkor 
a második bécsi döntés következtében létrejött magyar—román 
határvonalra visszahúzódó Dél-Ukrajna hadseregcsoport főpa
rancsnoka Rastenburgba, Hitler „Wolfsschanze" elnevezésű fő
hadiszállására repült. Friessner előző napon, szeptember 9-én 
Budapesten a várban Horthy kormányzóval tárgyalt, és hozzá
járulását kérte a Tiszántúl hadászati szempontból teljesen indo
kolt kiürítéséhez, kijelentvén, hogy erre természetesen csak 
legvégső esetben kerül sor.1 Horthy így válaszolt: 

„Erről, vezérezredes úr, meg vagyok győződve. Ebben a 
térségben ön a felelős főparancsnok és döntenie kell, mit tar t 
helyesnek. Nekem csak egy kérésem van, hogy egy ilyen súlyos 
rendszabálynál országom népét és falvait a legmesszebbmenő
kig kíméljék." 

A beszélgetés végén Horthy sajátkezűleg aláírt nyilatko
zattal adott teljhatalmat Friessnernek az arcvonal megbeszélt 
rövidítésére. A német főparancsnok e nyilatkozat segítségével 
remélte Hitler hozzájárulását is megszerezni a hadseregcsoport 
visszavonásához. A „Wolfsschanze"-ban folytatott megbeszélé
seken azonban Hitler — mint Friessner leírja —, először hal
lani sem akart semmiféle arcvonalrövidítésről, és Horthy írás
beli hozzájárulásának tudomásulvétele után is csak tárgyalni 
volt hajlandó, de még nem adta belegyezését.2 E vonakodásnak 
két oka volt: 

1. 1941—42 telén, a Vörös Hadsereg első nagyszabású el-

* A szerző ezt az előadást 1964. május 27-én Szolnokon az Országos Törté
nész Vándorgyűlés referátumaként mondotta el. 

1 Hans Friessner: Verratene Schlachten. Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn. Hamburg, 1956. 121., ill. 119. s köv. old. — 
Friessner katonai pályafutásának adatai Wolf Keilig: Das deutsche Heer. Bad 
Nauheim, é. n. 211/91. old., ill. Verratene Schlachten 261—262. old. 

2 Friessner i. m. 121—122. old. ft 
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lentámadásának idején Hitler drákói rendszabályokkal kísé
relte meg a visszavonuló német csapatok megállítását. A teljes 
összeomlást ezzel sikerült is megakadályoznia, nem utolsó sor
ban azért, mert a Vörös Hadsereg ekkor még nem volt kellően 
gépesítve, s nem rendelkezett elegendő hadi tapasztalattal sem. 
Hitler ettől kezdve a helyzet, az évszak és a hadszíntér vál
tozásával mit sem törődve, fokozottan ellenzett minden vissza
vonulási tervet, — hasztalanul remélve az 1941—42 telén elér
tek megismétlődését.3 

2. A világpolitikai helyzetről a rastenburgi főhadiszállá
son, az 1944. szeptember 12-ről 13-ra virradó éjszakán, többek 
között Friessner, Vörös János magyar vezérkari főnök, Hans 
von Greiffenberg gyalogsági tábornok, a Wehrmacht magyar
országi meghatalmazott tábornoka, Heinrich Himmler SS biro
dalmi vezető és mások előtt tartott nagy beszédében Hitler, a 
keleti helyzet kapcsán kifejtette, hogy a Szovjetunió politikai 
célja többé nem fenn Németországban van, hanem lenn a Bosz
porusznál. Ez ma a főkérdés — mondotta —, és 14 napon, leg
később 6 héten belül a háborúban Németország javára döntő 
fordulat következik be. Angliának nyilván nem érdeke Német
országnak a földdel egyenlővé tétele és megsemmisítése, h a 
nem szüksége van Németországra, mint ütközőállamra. Ezt az 
időt ki kell várni, és mindent el kell követni, hogy a Balkánon 
tartsák az arcvonalakat. Ezt követően emelt hangon felszólí
totta tábornokait: 

„önök, tábornok uraim, nem lesznek kénytelenek a tör té
nelem színe előtt önmaguknak szemrehányást tenni, amiért e 
háború döntő órájában, népünk kárára, elvesztették idegeiket. 
Emlékeztetem önöket az első világháborúra. Okmányokkal bi
zonyított dolog, hogy ellenfeleink a háború vége előtt az össze
omlás küszöbén állottak. Ha mi akkor a válságot vas idegekkel 
kiállottuk volna, a német nép megmenekült volna Versaüles-
tól és valószínűleg ettől az új háborútól."^ 

E rész leírásához Friessner hozzáfűzi, hogy az éjszakai gyű
lés egyetlen résztvevője sem kételkedett Hitler kijelentéseiben. 
„Valóban az volt az érzésünk, hogy nyilvánvalóan mégis lehet
séges fordulat a h á b o r ú b a n . . . " — Kérdés, hogy a katonai 
helyzet akkor, 1944. szeptember közepén, tápot adhatott-e 
ilyen reményeknek? 

Hitler, a sajátmaga által kitalált, a Szovjetuniónak a Dar
danellákra vonatkozó terveit valóban feltételezve, nyomban 

3 Ld. Helmut Heiber erre vonatkozó lábjegyzetét a Hitlers Lagebesprech
ungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenz 1942—1945. Stutt
gart, 1962. c. könyv 75. oldalán. 

4 H. Friessner 122. s köv. old., az idézet 125. old. 
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rastenburgi előadása után, szeptember 13-án parancsot adott, 
hogy Kolozsvár térségéből egy páncélos hadtest haladéktala
nul indítson déli irányba támadást, a Vulkán- és a Vöröstoro
nyi szoros visszafoglalására és megtartására. így kellett volna 
a Kárpátok vonalán egy úgynevezett „téli állást" elfoglalni, és 
abban bevárni a Hitler által megjósolt krízist.5 

Hitlernek ezek a tervei teljesen légüres térben mozogtak. 
A Vörös Hadsereg főhadiszállása ebben az időben elhatározta, 
hogy — Ďél-Erdély birtokba vétele után — a 2. Ukrán Front
tal a Maros vonaláról északi irányban, Debrecen és Nyíregy
háza ellen mért csapással felszabadítja a Tiszántúlt és Észak-
Erdélyt. Egyidejűleg az Északkeleti Kárpátokban a 4. Ukrán 
Front, délnyugati irányban támadva, Ungváron át Csap felé 
tör és a Tiszánál egyesül a 2. Ukrán Fronttal. E kombinált had
művelet sikere, a két frontnak a Tiszánál való találkozása ese
tén az Észak-Erdélyben álló, a 8. német és a 2. magyar had
seregből létrehozott Wöhler seregcsoportot6 a bekerítés ve
szélye fenyegette.7 

E bekerítés elhárítására Heinz Guderian vezérezredes, a 
német szárazföldi csapatok vezérkarának megbízott főnöke8 

szeptember 24-én elrendelte, hogy az e napon a „Dél" elneve
zést kapott hadseregcsoport azonnal kezdje meg az előkészü
leteket a Szeged—Debrecen—Ungvár vonalra, majd a Tisza 
mögé történő visszavonulásra. Ebben a helyzetben Hitler sem 
ragaszkodott többé a páncélos hadtest kolozsvári támadásához, 
de még nem mondott le a „téli állás" gondolatáról, — ezért 
parancsot adott, hogy október 5-ig Debrecennél 5 gyors had
osztályt kell csoportosítani, az ellenséget a hegyektől nyugatra 
megverni, majd mélyen a völgyekbe benyomulva elfoglalni a 
„téli állást".9 

A — részben Galíciából Magyarországra szállított — had
osztályok Debrecenhez tervezett gyülekezése elhúzódott, s köz
ben a 2. Ukrán Front Rogyion Malinovszkijnak, a Szovjetunió 
marsall j ának parancsnoksága alatt október 6-án Arad környé
kéről megindította a támadást, mely mindjárt az első napok-

5 Alfred Philippi und Ferdinand Heim: Der Feldzug gegen Sowjetrussland 
1941 bis 1945. Stuttgart, 1962. 260—261. old. 

C Otto Wöhler gyalogsági tábornok adatai W. Keilig 211/369. old. — A né
met katonai terminológia szerint, valamely Heeresgruppe több Armeegruppeból 

áll; magyar megfelelőjük hadseregcsoport, ill. seregcsoport. 
"' Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkogo Szojuza 1941—1945. 

IV. köt. Moszkva, 1962. 381—382. old. 
8 Guderiant Hitler 1944. július 20-án este bízta meg a vezérkar főnöke fel

adatainak ellátásával (mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs des Gene
ralstabes). Erre Id. Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. 4. kiad. Neckar-

gemünd, 1960. 307—308. old. Guderian adatai W. Keilig 211/111. old. 
9 A. Philippi — F. Heim 261. old. 
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ban jelentős eredményekhez vezet. A szovjet előnyomulást a 
német és magyar csapatok a Sebes-Körös vonalán hasztalanul 
próbálták feltartóztatni; a 2. Ukrán Front a Dél hadseregcso
port hátában október 8-án elvágja a Szolnok—Debrecen közötti 
ú t - és vasútvonalat, és egyidejűleg Szegedtől délre, Szentesnél 
és Szolnoktól délnyugatra kijut a Tiszához.10 

Vegyük most szemügyre, hogyan reagált a német vezetés 
erre, a 2. Ukrán Front sikeres támadása következtében teljesen 
megváltozott helyzetre? Láttuk, hogy Guderian vezérezredes 
már szeptember 24-én elrendelte a visszavonulás előkészítését, 
ezt azonban Hitler sem ekkor, sem Friessner vezérezredes szep
tember 27-i, a Kelet-Magyarországon levő német csapatok el
vágásának veszélyét részletesen kimutató táviratára1 1 nem en
gedélyezte. Október 8-án azután Hitler hozzájárult Wöhler se
regcsoportjának a Nagyvárad—Máramarossziget vonalra tör
ténő visszavonulásához.12 

A másik jelentős intézkedés a Dél hadseregcsoporttól in
dult ki. A romániai visszavonulás során csaknem teljesen fel
morzsolt, szeptember végétől Örkény—Lajosmizse térségében 
újjászerveződő 13. német páncélos hadosztály október 6-án ér
kezett parancsra 7-én éjfélkor megindul Szolnok irányába. I t t 
8-án reggel a Maximilian Fretter-Pico tüzérségi tábornok 6. 
hadseregébe tartozó III. német páncélos hadtest alárendeltsé
gébe kerülve, parancsot kap, hogy Kisújszálláson és Karcagon 
át Püspökladány irányába támadjon..13 A III. páncélos hadtest 
egy másik hadosztályának, az 1. német páncélos hadosztály
nak pedig Berettyóújfalu felöl Biharnagybajom községen át 
kellett Püspökladány felé támadnia.1 '1 

A 13. páncélos hadosztály október 8-ának délelőttjén Kis
újszállásnál harcba kerülve, kénytelen visszavonulni és csak 
Kunhegyesen és Kunmadarason át tudja az október 9-ére vir
radó éjszakán felszabadult Karcagot ugyaneznap délutánján 
visszafoglalni, s estefelé már Püspökladányt is elérni. Október 
10-én reggel elérik ezt a helységet a délkeleti irányból ha r 
colva közeledő 1. páncélos hadosztály első harckocsijai is. I ly-

10 isztori ja IV. kö t . 383. old.; Hans Kissel: Die Panze r sch lach ten in d e r 
Pusz ta ten Oktober 1944. Ein Bei t rag z u m P r o b l e m „Bewegl ich geführ te Ver 
t e id igung" und „Ver te id igung aus Ste l lungen" . N e c k a r g e m ü n d , 1960. 38. s köv.„ 
ill. 55. old. 

i l A táv i ra t tel jes szövegét H. Kissel közli, 2. sz. mell . 156—158. old. 
12 A. Philippi — F. Heim 202. old. 
13 M. Fret ter—Pico ada ta i W. Keiüg 211/89. old. A Sz tá l ingrádnál m e g s e m 

misí tet t első és a R o m á n i á b a n augusz tusban szétvert másod ik 6. hadse reg u t á n 
ez m á r a h a r m a d i k volt ezzel az elnevezéssel. — A 13. páncé los hadosz tá ly ra Id. 
H. Kissel 35—36., 41.,. 48—49. Old. 

14 H. Kissel 46. old.; Rolf Stoves: 1. Panzer-Divis ion 1935—1945. Chron ik e ine r 
drei S tamm-Divis ionen der deutschen Panzerwaffe . Bad Nauhe im, 1961. 659. s k ö v . 
old. 
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módon létrejön a két hadosztály találkozása, és ezzel Karcag— 
Püspökladány vonalától délre levő VII. szovjet gépesített, és 
a Debrecenhez délről közeledő VI. szovjet gárda lovas hadtest 
összeköttetésének átmeneti megszakítása.15 

Egyidőben e harcokkal, a Vörös Hadsereg egységei a Ti
szántúl keleti részén is előrenyomulnak: október 9-én felszaba
dítják Hajdúszoboszlót, s e nap délutánján már Debrecent tá
madják.16 Malinovszkij marsall már október 8-án megparan
csolta, hogy I. A. Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportja 
Karcag felől támadjon Nagyvárad ellen.17 

A III. német páncélos hadtest Karcagnál és Püspökladány
nál elért sikere bizonytalan és ideiglenes maradt. A harcok 
teljesen egyik helységben sem szűntek meg; a 13. páncélos 
hadosztály Püspökladány és Karcag között több harckocsit ve
szít. 11-én mindkét helység ellen szovjet támadás indul, s 
Karcag a délutáni órákban, Püspökladány pedig a következő 
napon véglegesen felszabadul. E napon, október 12-én ugyan
csak felszabadul Kunhegyes, Kunmadaras, Abádszalók, Tisza-
derzs és Tiszaszentimre is.18 Ilymódon teljessé válik a Debre
cen és Szolnok közötti német védelmi vonal kettévágása. A Vö
rös Hadseregnek ezt a jelentős sikerét Hans Kissel volt német 
vezérőrnagy, aki a 76. német gyaloghadosztály 178. gránátos 
ezredének parancsnokaként 1944 október közepéig a Tiszántúl 
keleti szélén vívott harcokban vett részt, a következőképpen 
értékeli : 

A karcagi előretöréssel a Vörös Hadsereg kikényszerítette 
a Debrecentől délre körülzárt hadtestének az utánpótlási vo
nalat. ,,Ez az utánpótlási lehetőség révén annak (ti. a szovjet 
hadtestnek, B. J.) mozgási szabadsága megmaradt, úgy, hogy 
részei hátulról támadva a 6. német hadsereg jobb szárnyát 
Nagyváradnál szét tudták verni. A Dél hadseregcsoport déli 
arcvonala ezzel ismét felszakadt. Mivel azonban a rendelkezésre 
álló erők a LXXII. hadtest és a III. páncélos hadtest közötti 
széles rés betöltésére, melyen keresztül az ellenfél nyomban 
jelentékeny erőket vonultat fel, nem elegendők, a magyar 
Alföld Tiszától keletre eső része birtoklásának kérdése az orosz 
támadó javára dőlt el. A Wöhler seregcsoport Kelet-Magyar-

15 H. Kissel 49. s köv., 56. s köv. és 63—64. old.; R. Stoves 661^662. old. — 
A Szolnok megye i h a r c o k r a á l t a l ában ld. tőlem: Az 1944-es Szolnok megyei h a r 
c o k — volt hi t ler is ta t ábo rnokok m u n k á i b a n . J á szkunság , 19<61. 3—4. sz. 

16 H. Kissel 60. s köv. old. 
17 Isztor i ja IV. köt . 383—384. old. 
18 H. Kissel 64—65., ill. 74. s köv. és 83—84. old. — A h a r c o k n a k e r r e a sza

kaszá ra ld. még H. F r i e s sne r : Ver ra tene Schlachten 137—138., ill. 148—149. old. 
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országon álló német és magyar alakulatait újból az elvágás és 
megsemmisítés veszélye fenyegeti."19 

A Tiszántúlon így a harc október 12, Nagyvárad felsza
badítása uťán, Debrecenért folyó küzdelem idején a 2. Ukrán 
Front részéről már a Wöhler seregcsoport bekerítéséért, a Dél 
hadseregcsoport részéről pedig ennek megakadályozásáért fo
lyik. Mielőtt azonban ennek részleteire rátérnék, engedjék meg, 
hogy néhány gondolatot 1944 októberének egy másik jelentős 
eseményével, október 15-tel kapcsolatban vessek fel. 

örvendetes tény, hogy az utóbbi időben nemcsak tör té
neti irodalmunk fordít egyre nagyobb gondot 1944. október 15. 
körülményeinek feltárására, hanem újabban már filozófiai 
munkában is találhatunk erre való utalást.20 E munkák köze
lebbről történő szemrevételekor azonban rájövünk, hogy szer
zőik szinte kizárólag csak a magyar belpolitikai helyzetet, 
Horthynak és a körülötte levőknek, illetve ä nyilasoknak és a 
budapesti német vezetésnek a terveit és a cselekedeteit vizsgál
ják. A magyar október tizenötödikét azonban nem illesztik bele 
az általános kelet-európai viszonyokba, és nem veszik figye
lembe vagy tévesen értelmezik a varsói felkelésnek és az 
augusztusi román kiugrásnak a magyar helyzetre gyakorolt 
pozitív és negatív hatását.* 

Azt a körülményt, hogy Magyarország maradt Németor
szág utolsó csatlósa, történeti irodalmunk mindmáig egyolda
lúan, csak magyar vonatkozásban, tehát hungarocentrikus mód
szerrel szemléli. Tudomásom szerint ezideig kísérlet sem tör
tént annak vizsgálatára, hogy mit jelentett ez a csatlósság, mit 
jelenteit Magyarország 1944 márciusa, a német megszállás 
utáni időben a másik fél, Hitler Németországa számára. A kér
déskomplexumnak erről az oldalról való megközelítése már az 

19 H. Kissel 95. old. 
20 Ld. többek között Korom Mihiály: A fasizmus bukása Magyarországon. 

A népi demokratikus átalakulás feltételeinek létrejötte. Bp. 1961. c. munkája IV. 
fejezetének 2. pontját: „A horthysta uralkodó körök utolsó, felemás kiugrási 
kísérlete. A Szálasi-terror . . ." stb. 218. s köv. o.; továbbá Rozsnyói Ágnes: 1944. 
október 15. A Szálasi-pucos története. Száz. 1959. évf. ; legutóbb pedig Sipos Já
nos; A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Filozófiai 
Szemle, 1964. l. sz. 25. és 35. s köv. o. 

* Borús József referátumának ehhez a pontjához hozzászólva, dr. Korom 
Mihály kifejtette: annak, hogy Magyarország a fasiszta Németország utolsó csat
lósa maradt, három fő oka van. Az egyik, hogy a magyar uralkodó osztálytokí 
Horthyval az élen olyan politikát folytattak, amelynek végül is törvényszerűen 
ide kellett vezetnie. A másik, hogy Magyarországon ekkor jelentős német katonai 
erők állomásoztak. (Koram elvtárs számadatokkal bizonyította, hogy hazánkban 
1944. október 15-én jóval nagyobb német katonai erők tartózkodtak, mint Ro
mániában augusztus 23^án.) Harmadik okként a magyar forradalmi erők gyen
geségét említette meg. Végül hangsúlyozta, hogy amennyiben a horthysta vezetés 
valóban komolyan veszi a kiugrást; vagyis — megteszi a megfelelő katonai elő
készületeket is és támaszkodik az akkor már kibbntakozó magyar ellenállási 
mozgalomra a német katonai erők jelenléte ellenére is, eredményekkel számol
hatott volna. (A szerk.) 

427 



induláskor rendkívül érdekes eredményekre vezet. Hitler 1944. 
július 31-én éjfél tájban a „Wolfsschanze"-ban többek jelen
létében hosszabb beszélgetést folytatott Alfred Jodl vezérezre
dessel, a Wehrmacht vezetési törzsének főnökével.21 A hitleri 
„helyzetmegbeszélések"-nek csak egy elenyésző töredéke ma
radt fenn, ezek is hiányosan, de a július 31-i teljes szövegben 
ismeretes.22 

Beszéde során Hitler részletesen kitért a keleti front hely
zetére, és többek között ezeket mondta: „Az én szememben a 
keleti front megszilárdításától még valami más is függ. Ettől 
függ végül is az egész kis Balkán-államok magatartása, ettől 
függ Bulgária magatartása és ettől függ Magyarország és Tö
rökország magatartása is. Mégis kell bizonyos biztonsági intéz
kedéseket foganatosítanunk. A legfontosabb számunkra, és az 
is marad, a magyarországi térség biztosítása, — élelmezési 
szempontból az egyetlen lehetséges pótlása annak, amit másutt 
elveszítünk, nyersanyag szempontjából egy sereg dolog for
rása: bauxit, mangán stb. Mindenekelőtt azonban közlekedési 
szempontból egyáltalán a feltétele délkeletnek, a magyar tér
ség biztosításának számunkra létfontosságú jelentősége van, 
annyira fontos ez, hogy egyáltalán nem lehet túlbecsülni. Ép
pen ezért nagyon megfontolandó, mit tudunk az újonnan fel
állított alakulatokból mindjárt odaküldeni vagy ott felállítani, 
hogy bármikor képesek legyünk, ha szükséges, Horthy úr ma
gyar államcsínyének elébe vágni vagy azt megelőzni."23 

A továbbiakban Hitler mégegyszer visszatért Magyaror
szágra, ezúttal a nyugati front problémáiból kiindulva, imigyen : 
„Nem lehet hosszú tervet csinálni, mert ez a legközelebbi na
pokban halomra dőlhet. Elég, ha Magyarországon felkelés tör 

- ki, vagy hasonló történik. Amit tehát biztosítani kell, most kell 
biztosítani! Én tehát megfontolnám, mit lehet Magyarországba 
még belepumpálni." 

Ezt k ö v e t ő e n Hi t l e r , J o d l v e z é r e z r e d e s és H e r m a n n F e g e 
le in S S - G r u p p e n f ü h r e r 2 4 megbeszé l t ék , h o g y m i l y e n a l a k u l á 

si A hitleri katonai vezetés szervezetére és személyeire ld. a Hitlers Lage
besprechungen id. mű „Verzeichnis der Teilnehmer" c. részét, 35. s köv. o., 
benne Keitel, Jodl és mások adatait is. 

22 Ld. H. Heiher bevezetését a Hit lers Lagebesprechungen-hez , 11. s köv . 
old. A Julius 31-i megbeszélés szövegét H immle r l evé l tá rában t a l á l t ák meg, ld . 
uo. 584. o. 

23 Hitlers Lagebesprechungen 589. o. 
2í Fegelein adatait ld. Hitlers Lagesbesprechungen, Verzeichnis der Teilneh

mer 45—46. o. Fegelein egyébként Hitler barátnőjének, Eva Braunnak sógora volt. 
— Itt jegyzem meg, hogy az SS-rendfokozati elnevezéseket lehetetlen magyarra 
fordítani, mert ha pl. a Gruppénführert, ami az altábornagyi rangnak felelt meg, 
„csoportvezetődnek, a fegyveres SS-tábornokának megfelelő Obergruppenführert 
pedig „főcsoportvezető"-nek fordítjuk, hogyan fordítjuk a vezérezredesnek meg
felelő Oberstgruppenführert? 
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tok vannak jelenleg Magyarországon. Fegelein jelentette, ho£y 
az ott felállítás alatt levő 8. SS-lovashadosztály, „Florian 
Geyer" elnevezéssel, és a 22. SS-önkéntes lovashadosztály ok
tóber l - re teljesen készen áll, de felkelés esetén azonnal be
vethető.25 

Azt hiszem, nem túlzás az a megállapítás, hogy Hitler 
előbb elhatározta Horthy kiugrásának megakadályozását, mint 
maga Horthy a kiugrást. Ebben az időben Hitler már erősen 
gyanakodott Horthyra, és a július 31-én elmondottakon kívül 
augusztus 23, a román kiugrás után tovább fokozta Budapest 
környékére a csapatösszevonásokat is. Friessner elmondja, hogy 
a bukaresti események a német politikai és legfőbb katonai ve
zetést teljesen váratlanul érték.26 A tanulságokat azonban Hit
ler levonta, és már szeptember 11 körül, Friessner már ismer
tetett látogatásakor közölte a vezérezredessel, hogy a Dél-Uk
rajna hadseregcsoporthoz útban levő III. páncélos hadtest fő
parancsnokságát és a 23. páncélos hadosztályt megállította 
Budapesten, Winckelmann SS-Obergruppenführer (Höherer 
SS- und Polizeiführer in Budapest) SS-eit és többek között a 
109. és 110. páncélos dandárt pedig riadókészültségbe helyezte.27 

A német legfelső vezetésnek Budapestre vonatkozó hely
zetmegítélését és oda csapatoknak mindenáron, akár a front 
rovására is végrehajtott összpontosítását érdekesen bizonyítja 
Heinrich Himmlernek október 11-én este 19 órakor Friessner-
hez intézett, „Geheime Kommandosache", tehát a legmagasabb, 
fokú titkossági jelzéssel ellátott távirata. Ennek szövegéből ki- " 
tűnik, hogy Himmler, „der t reue Heinrich", mint mindig, most 
is Hitler jóváhagyásával cselekedett. A távirat szövege: 

„Kedves Friessner vezérezredes! 
Az Ön 10. 10-i, la Nr. 933/44 Gkdos jelzetű táviratát meg

kaptam. Éppen helyzetmegbeszélésről jövök a Führertől. 
Amennyire teljes megértéssel viseltetem a debreceni döntő 
csata iránt, épp annyira meg vagyok győződve, hogy a főváros
ban nem szabad magunkat tovább gyengitenünk. 

A magyarok kijelentései, hogy ott csak 2 magyar őrzászló
alj lenne, bizonyára hamisak. Tudom, hogy ennél sokkal több 
áll Budapesten. Ezért sajnos, nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy az SS- és rendőri erőkből valamit átadjak." (T. i. a Dél 
hadseregcsoportnak. B. J.)28 

25 Hitlers Lagebesprechungen 607. old. — A 22. SS-lovashadosztály később 
„Maria Theresia" nevet kapott. Ld. Felix Steiner (volt SS-Obergruppenführer); 
Die Armee der Geächeten. Göttingen, 1963. 289. old. 

26 H . Friessner 55. s köv. és 85. old. 
27 H. Friessner 121. old. 
28 A távirat szövegének fotókópiája birtokomban. — A kérést és az eluta

sítást említi H. Friessner 136. old. 
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Sajnos, még ma sem tudjuk pontosan, hogy a döntő októ
ber 15-én mekkora német erő volt Budapesten és környékén. 
Ezt — akárcsak megközelítően véglegesen is — további kuta
tással kell tisztázni. Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy 
minél tovább kutatunk, annál több német alakulat kerül elő. 
Egy október 13-i német kimutatás szerint Hans von Greif f en-
bergnek, a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábor
nokának közvetlen alárendeltségébe a Magyarországon felállí
tásban levő alakulatok közül 4 SS-hadosztály, 1 SS-dandár és 
3 egyéb hadosztály tartozott.29 

Hitler a kiugrási kísérlet meghiúsítására és egy esetleges 
fegyveres felkelés elfojtására megfelelő katonai szakértőket is 
rendelt Budapestre. Otto Skorzeny SS-Sturmbannführerről és 
Erich von dem Bach-Zelewski SS-Obengruppenführerről a 
magyar történeti irodalom is tud.30 Von dem Bach-Zelewski 
azonban nem egyedül érkezett, hanem magával hozta Heinz 
Reinefarth SS-Obergruppenführer und General der Polizei-t 
is, aki a varsói felkelés leverésében szerzett „érdemeiért" még 
a franciaországi hadjáratban 1940-ben szerzett lovagkereszt
jéhez éppen ekkoriban, 1944. október 4-én kapta meg a tölgvfa-
lombot.31 

Von dem Bach-Zelewskiék után, ugyancsak Hitler paran
csára Budapestre érkezett Walther Wenck altábornagy, a szá
razföldi haderők vezérkara hadműveleti osztályának főnöke is, 
akinek komolyabb harcok esetén a budapesti német csapatok 
főparancsnokságát kellett volna átvennie.32 

Ugyancsak nem teljes az eddig ismert kép az október 15-én 
Budapesten volt német erőkről sem. Az irodalomban szerepel
tetett néhány — nem teljesen harcképesnek nyilvánított — 
harckocsin és ágyúkon kívül, jelentős német erők voltak a 
magyar fővárosban. Skorzenynek rendelkezésére állt: 1 SS-
ejtőernyős vadászzászlóalj, a légierő 1 ejtőernyős vadászzászló
alja, 1 motorizált gyalogzászlóalj, 1 megerősített „Jagdver-
band", (Skorzeny saját SS-alakulata), 1 harckocsi század, 1 
különleges század.33 

29 Valószínűleg ezekből ké r t Fr iessner , mint Himmler választávira tából k i 
tűn ik , a Dél hadse regcsopor tnak . — A z o k t . 13-i k i m u t a t á s fotókópiája b i r to 
k o m b a n . 

Nyi lvánvalóan téves t ehá t Rozsnyói Ágnes azon megál lapí tása , hogy ok
t ó b e r elején . .különösebben n a g y o b b mére tű budapes t i német csapatösszevoná
sokról n e m t u d u n k " . Száz. 1959. 872. old., jegyzetben. 

30 Ld. Rozsnyói Ágnes id. c ikkét . Száz. 1959. 875. old. (Bach von Zalewsky.) 
31 Ld. Hitlers Lagebesprechungen 896. old., j egyzet és Gerhard von Seemen: 

Die R i t t e rk reuz t r äge r 1939—1945. Bad Nauhe im, 1955. 209., ill. 41. old. 
32 Wenck a vezérkarná l Adolf Heus inger u tóda volt. Ld. Hit lers Lage

besp rechungen 41. old.; budapes t i szerepére pedig Erich Kern[mayer]: Die le tzte 
Schlacht . Wels, 1960. 53. old. 

33 o t t o Skorzeny: G e h e i m k o m m a n d o Skorzeny. Hamburg , 1950. 203—204. old. 
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Ezek az alakulatok azonban csak egy részét képezték a 
németek által felhasználható erőknek. Von dem Bach-Zelewski 
Varsóból nemcsak a tapasztalatokat hozta magával, hanem 4 
darab 38 cm-es „Siegfried" vasúti ágyút is, tehát utcai harcok
hoz jól felhasználható tüzérséget. Rendelkezésére állt továbbá 
a 22. SS-lovashadosztály, és egy, Tigrisekkel felszerelt, októ
ber eleje óta a fővárosban levő harckocsi zászlóalj. A németek 
végül — szükség esetén — felhasználhatták a Dukla-hágótól 
Budapesten át Szolnokhoz irányított 24. német páncélos had
osztályt is. E hadosztály 12 tehervonata október 15-én az egyik 
budapesti pályaudvaron állt, a később ugyancsak Szolnokhoz 
irányított harckocsi zászlóalj Tigrisei pedig fel is vonultak a 
fontosabb útvonalakra.34 

Jelen előadásnak nem feladata október 15-ének részlete
sebb ismertetése vagy értékelése, ezért még olyan lényeges 
katonai kérdésekre sem térhet ki, mint például a román királyi 
és a magyar királyi hadsereg egymástól erősen különböző ma
gatartásának vizsgálata. — Az elhangzottakból azonban még-
inkább világossá válik az, hogy Horthyék felemás kísérlete ok
tóber 15-én a németek előre való felkészültsége és nagy túl 
ereje miatt sem sikerülhetett. 

A Tiszántúlon közben folytatódott a 2. Ukrán Front táma
dása. A harcok súlypontja október 13 és október 20 között 
Nagyvárad és Debrecen között volt. Debrecen október 19-én 
estére felszabadul; s 2 szovjet gárda lovashadtest és 1 páncé
los hadtest másnap áttöri a várostól északra a német védő
vonalat. Október 22-én felszabadul Nyíregyháza és a szovjet 
csapás iránya most már Tokaj felé, a Tisza vonal elérésére irá
nyul. Ügy látszik, hogy a 2. Ukrán Front elé kitűzött cél: 
Wöhler seregcsoportjának a 4. Ukrán Fronttal együttműködve 
történő bekerítése, napok alatt megvalósul.35 

Ebben, a számára rendkívül súlyos helyzetben a német 
vezetés ismételt kísérleteket tett arra, hogy a 2. Ukrán Front 
erőit a főirányból elvonja, vagy legalább részben gyengítse. 

34 A „Siegfr ied" vasú t i á g y ú k B u d a p e s t r e vitelét Hi t ler emlí te t te az 1944. 
nov. 6-i, déli helyzetmegbeszélésen. Ld. Hit lers Lagebesp rechungen 709. old. ; az 
á g y ú k ada ta i t Id. Friedrich Schirmer: Die deu t sche Art i l ler ie 1939—1945. Fe ldgrau , 
4/1958. sz. 111. old.; Bach-Zelewski erői re Id. Kr iegs tagebuch des O b e r k o m m a n d o s 
de r Wehrmach t . IV. köt . Bev. és m a g y a r á z a t o k k a l el látva Percy Ernst Schramm. 
Első félköt. F rankfur t /M. 1961. 846. old. ; a 24. páncélos hadosz tá ly ra és a Tigr is 
zászlóal jra ld. dr. Ferdinand v. Senger und Etterlin: Die 24. Panzer-Divis ion vor
mals l. Kaval ler ie-Division 1939—1945. N e c k a r g e m ü n d , 1962. 265—266. old. — A 
zászlóalj száma körül az i roda lomban e l térések v a n n a k ; P. E. Schramm szerint 
a Kr iegs tagebuch kéz i r a t ában 305., m a j d 503. szerepel , ő 305-nek veszi ; F. Senger 
u. Etterlin a 109. zászlóaljról í r ; viszont Hi t l e rnek egy ok tóber 17-i, a lább idé
zendő p a r a n c s á b a n az 503. zászlóaljról t ö r t én ik emlí tés . — Az ada tok egybe

vetéséből világos, hogy egy és ugyanazon zászlóaljról van szó. 
35 isz tor i ja IV. köt . 384—385. old.; F r i e s sne r 149—151. old. 
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E tervek valóra váltását a németek a Szolnokkal szemben a 
Tisza keleti partján október végéig kezükben maradt hídfőből 
kezdik meg. Ide érkezik be az október 6-án még Kikindánál 
harcoló 4. SS-Polizei-hadosztály október 12-én,36 és indít még 
aznap támadást kelet felé, ez azonban október 14-én Kisúj
szállásnál elakad.37 Nemcsak a Debrecent támadó szovjet erők 
megzavarása nem sikerül, hanem az október 15-én este, nyil
ván Szálasi kiáltványának hatására indított szovjet támadás ki
szorítja a Párduc harckocsikkal felszerelt SS-eket Kisújszál
lásról.38 

Ez első, inkább csak tapogatózásnak szánt, legfeljebb el
lenlökésnek nevezhető támadás sikertelensége után, a német 
vezetés másodszorra már jobban felkészülve próbálkozik. 
A szolnoki hídfőben a 4. SS-hadosztályból és a Budapest felől 
október 18-án beérkező 24. páncélos hadosztályból, valamint 
a már ugyancsak említett harckocsi-zászlóaljból létrehozza a 
IV. páncélos hadtestet Ulrich Kleemannak, a páncélos csapa
tok tábornokának parancsnoksága alatt.39 Ez a hadtest kapja 
a Dél hadseregcsoporton keresztül magától Hitlertől az október 
17-én keltezett következő parancsot: 

„ . . . A Dél hadseregcsoport számára mint eddig, továbbra 
is az a döntő, hogy a csatát Debrecentől délre győzelmesen fe
jezze be. A döntést a IV. páncélos hadtestnek (24t pc.-ho., alá
rendelt 503. Tigris zászlóaljjal és SS-Pol. pc. gránátos ho.) 
Szolnok térségéből a III. páncélos hadtesttel szembenálló el
lenséges erők háta ellen irányuló lökésének kell kivívnia . . ."10 

Erre, a Hitlertől kapott parancsra a IV. páncélos hadtest 
a szolnoki hídfőből október 19-én, a hajnali órákban, ellencsa
pást indít. A 24. páncélos hadosztály tüzérségi előkészítés után 
a szolnoki vasúti hídtól délre áttöri egy román gyalog had
osztály állásait, mely alkalommal a román, hadosztályparancs
nok törzsével együtt német fogságba esik. A támadás jól halad 

36 A 4. SS-Poüzeidivis ion 1939 ok tóberében kerü l t fe lá l l í tásra; első pa rancs 
n o k a Kar i v . Pfeffer-Wildenbruch SS-Br igadeführer volt, ak i később min t SS-
Oberg ruppenführe r u n d Genera l der Waffen-SS und Polizei Budapes ten a néme t 
és m a g y a r csapa tok főparancsnoka lett . Ld. Hit lers Lagebesprechungen 54. old., 
jegyzet éa Fe ldgrau , 6/1961. sz. 195. old. — A hadosz tá ly 1942 február já tól kezdve 
SS-Pol izei -Panzergrenadierdivis ion elnevezést viselt. — Kik inda i h a r c á r a és a 
szolnoki hídfőbe é rkezésére Id. H. Kissel 42., ill. 95. old. 

37 A Kr iegs tagebuch des OKY IV. köt . id. mű 843 old. szerint a t á m a d á s 
ok tóber 14-én indul t ; — ez azonban ny i lvánva ló tévedés . Törökszen tmik lős t a 4. 
SS-hadosztá ly ok tóber 12-én dé lu tán foglalta vissza. Ld. Kormos László Ada 
tok az 1944-es Szolnok megye i ha rc i e seményekhez . J á s z k u n s á g , 1962. 4. sz. 167. 
old. 

38 Ld. Az 1944-es Szolnok megyei h a r c o k id. c ikket . J á szkunság , 1961. 3—4. 
sz. 171—172. old. 

39 F. Senger und Etterlin 266—267. old. K leemann ada ta i W. Keüig. 211/165. 
old. 

40 E pa rancs kö rü lménye i t és i t t közölt szövegét Id. Wolf Seiž H. Kissel id. 
könyvérő l í r t rövid i smer te tésében . W e h r k u n d e , 4/1961. sz. 218. old. 
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tovább; a német harckocsik délelőtt 10 órára elérik Mezőtúrt, 
a 4. SS-hadosztály pedig Törökszentmiklós felé támad, ugyan
csak eredményesen.41 

A németek nagy reményeket fűznek ehhez az ellencsapás
hoz, és feltételezik, hogy a IV. páncélos hadtestnek sikerül 
összeköttetést létesítenie a Debrecenben és környékén harcoló 
III. páncélos hadtesttel. Ez a hadtest azonban — a német had
történeti irodalom szerint máig sem tisztázott körülmények 
között — Debrecent október 19-én este kiüríti —, de közben 
elakad a IV. páncélos hadtest támadása is. Mezőtúr elfogla
lása csak részben sikerül, s a hadosztály páncélozott része az 
ugyancsak részben visszafoglalt Túrkevétől északra sündisznó
állásban tölti a 20-ára virradó éjszakát. Itt, Kisújszállás tér
ségében a támadás véglegesen elakad, és sem a 24. páncélos, 
sem a 4. SS-hadosztály nem jut tovább, mivel 20-án és főleg 
21-én a szovjet 53. hadsereg és a 7. gárda hadsereg alakulatai 
ellencsapást indítanak. A IV. páncélos hadtest kénytelen vissza
vonulni, október 24-én véglegesen felszabadul Törökszentmiklós 
— s a következő napokban végetérnek Szolnok megye tiszán
túli részében a harccselekmények.4^ 

Nincs szándékomban alábecsülni a IV. páncélos hadtest 
most ismertetett ellencsapásának jelentőségét, de az egyidejű
leg Debrecentől északra történt események bizonyítják, hogy 
ez a német kísérlet nem tudta komolyan késleltetni Plijev al
tábornagy lovas-gépesített csoportjának előretörését Tokaj felé. 
Mint láttuk, a Debrecen felszabadulását követő harmadik na
pon Nyíregyháza is felszabadul. Ezt megelőzően, október 21-én 
Friessner vezérezredes a Wöhler seregcsoportnak kiadta a pa
rancsot a Tisza nyugati partjára való visszavonulásra. A visz-
szavonulás biztosítására a Wöhler seregcsoportnak Nyíregyháza 
felé kellett támadnia, a 6. német hadsereg alárendeltségébe 
tartozó III. páncélos hadtestnek viszont, Hajdúnánás és Hajdú
dorog térségéből Űjfehértón át Nagykállónak, ilyjmódon elébe 
menve az Észak-Erdélyből közeledő Wöhler seregcsoport élén 
haladó 3. hegyi hadosztálynak.43 

A terv végrehajtásától a Wöhler seregcsoport sorsa függ, 
ezért a németek erőiket a végsőkig megfeszítik, remélve, hogy 
sikerül elvágni Plijev altábornagy csoportját. A 23. páncélos 
hadosztály Debrecentől északra 21-én este kiválik a harcból és 

41 H. Kissel 122. old.; F . Senger und Etterlin 267—268. old. 
42 A németek reményeire ld. a III. páncélos hadtest vezérkari főnökének 

véleményét, H. Kissel 120—121. old.; Debrecen feladása uo. 119—120. old.; a IV. 
páncélos hadtest harcai uo. 122—123.. old.; F. v. Senger und Etterlin, 268—270. old. 
vázlat is. 

43 H. Kissel 128. old. 
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22-én hajnalra elérve Üjfehértót, 7 órakor megkezdi az elő-
nyomulást a 15 km-re keletre fekvő Nagykálló ellen, azt 11 
óra körül megtámadja, s 15 óráig elfoglalja. Közben az 1. pán
célos hadosztály egy harccsoportja, ugyancsak 'Űjfehértóról 
kiindulva, Érpatakot foglalja el.*4 

Október 24-én, éjfél u tán Nagykálló—Érpatak térségében 
létrejön a találkozás a 23. páncélos hadosztály és a keletről 
harcolva közeledő 3. hegyi hadosztály, végeredményben tehát 
a 6. és a 8. német hadsereg között. Ezzel a Dél hadseregcsoport 
terve sikerül, és a Plijev csoporton keresztül létesített folyosón 
a Wöhler seregcsoport nyugat felé vonul. A harcok hevessége 
még fokozódik, mivel a német folyosót északról Plijev elvá
gott 3 hadteste, délről pedig a 2. Ukrán Front kötelékei támad
ják. Guderian vezérezredes október 26-án parancsot ad a Ti
szántúl teljes kiürítésére és a Tisza vonalának tartására. Ennek 
következtében november 1-ére a németek két utolsó hídfőjüket 
Polgárnál és Tiszalöknél kiürítik, s ezzel befejeződik a Tiszán
túl felszabadítása.45 

A Nyíregyháza térségében elért siker: Wöhler seregcso
portjának megmenekülése nem változtatott azon a tényen, hogy 
a Dél seregcsoport helyzete válságos volt. Világosan kitűnik 
ez Friessner vezérezredes október 27-én Guderiannak, mint a 
vezérkar főnökének küldött hosszabb leveléből. Ebben Friess
ner a súlyos harcokban elszenvedett ember- és anyagvesztesé
gekre hivatkozva, mielőbb csapatokat és fegyvereket kér, kü 
lönben újabb csapásokkal kell számolni. Panaszkodik a magyar 
csapatok állapotára és harci szellemére, és kijelenti, hogy a 
Tisza vonalát sem tudják tartani.40 

Ebben az időben, október legvégén a Tisza vonal tar tá
sának már a gondolata is illuzórikus volt. A Szeged felől t á 
madó 46. szovjet hadsereg október 21-én elfoglalta Baját, majd 
elérte a Dunát.47 Ilymódon a Duna—Tisza közének déli része 
a Vörös Hadsereg birtokába került, éppen a Nyíregyháza körüli 
harcok idején. Ezzel létrejönnek az előfeltételek a Vörös Had
sereg következő nagy célja: a magyar főváros elleni támadás
hoz. A német vezetés természetesen felismeri a Duna—Tisza 
köze déli részének szovjet kézre kerüléséből származó veszé
lyeket, és megkezdi az átcsoportosítást Budapest védelmére, 
továbbá a Vörös Hadsereg visszaszorítására. Evégből az 1. pán
célos hadosztály a Tiszán Polgárnál október 29-étől átkelve, 

'A H. Kissel 128. old. R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 672. old. 
46 H. Kissel 130. s köv. és 140—141. old.; H. Friessner 151—152. old. 
46 A levél szövegét ld. H. Friessnernél, 159—161. old. 
47 isz tor i ja IV. kö t . 385. old. 
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Kecskeméttől északra foglal készenléti állást. A 24. páncélos 
hadosztály pedig, október 28-án a 3. magyar hadsereg LVIL 
német páncélos hadtestének alárendeltségébe kerülve, azt a 
feladatot kapja, hogy 30-án reggel támadja meg és verje szét 
a Kecskeméttől délkeletre felismert szovjet készenléti álláso
kat-48 

A 24. páncélos hadosztály égy része október 30-án reggel 
megkezdi ugyan a parancs szerinti támadást, de ekkor már 
késő! Késő, mert a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának uta
sítására a 46. hadsereg és a 2. gárda gépesített hadsereg, erős 
csatarepülő kötelékek támogatásával áttöri a Kecskeméttől 

délre húzódó magyar állásokat, és a várost mindkét oldalról 
megkerülve, északnyugati irányban tör előre, Budapest felé.49 

A Vörös Hadsereg támadásának sikerét e térségben 3 t é 
nyező könnyítette meg: a meglepetés; a magyar csapatok gyors 
visszavonulása és az új harceljárás. A meglepetés elsősorban 
a magyarokat érte, a 15. magyar és a 8. magyar tartalék had
osztály annyira felbomolva menekült Budapest felé, hogy Hans 
v. Greiffenberg tábornok magyar csendőröket rendelt ki a fő
várostól délkeletre levő utakra, a menekülők feltartóztatására, 
és megszállatta a várostól keletre levő, korábban előkészített 
állásokat is. A szovjet harceljárásról pedig a legilletékesebb, az 
ellenséges főparancsnok, Hans Friessner írja a következőket: 

,,Az oroszok folytatták támadásaikat a Tisza és a Duna 
között. Tanultak a debreceni és a nyíregyházi csatából. Kötelé
keik kétszeri elvágása óvatosságra intette őket. Nem vonultak 
többé motoros kötelékeikkel összetömörülve az utakon, hanem 
20—30 harckocsiból álló páncélos csoportokra tagolódva halad
tak, s ezeket ágyúkkal ellátott gyalogság követte."50 

A Kecskeméttől keletre támadó szovjet csapatok hamaro
san elérik Nagykőröst, a nyugaton előnyomulok pedig novem
ber 2-án Alsónémedit. így két súlypont rajzolódik ki, Cegléd— 
Szolnok térségében, illetve Budapesttől délkeletre. Itt a szov
jet csapatok megpróbálnak menetből betörni a fővárosba, s a 
már említett állásokban elkeseredett harcokra kerül sor, de a 
támadást a németek visszaverik.51 

Ez első kísérlet után a 2. Ukrán Front, a főhadiszállástól 
kapott utasítás értelmében, átcsoportosítást hajt végre; meg
próbálja kettévágni a Budapesttől keletre levő ellenséges cso
portot, hogy utána északról, északkeletről és délről egyidejűleg 

48 R. stoves 675—676. old.; F. v. Senger und Etterlin 270^271. old. 
49 F, v. Senger und Etterlin 271. old.; Isztori ja IV. köt . 390—391. old.; H . 

Friessner 165. old. 
40 Minder re Id. H. Friessner 165—166. old, 
51 H. Friessner 166—167. old. ; Isztori ja IV. köt . 391. old. 
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támadva foglalja el a fővárost. Ez a támadás november 11-től 
26-ig tart , s bár számos helység felszabadul, a kitűzött célt 
mégsem sikerül elérni. Hasonlóan eredménytelen a december 
5. és 9. között tett újabb kísérlet is, melynek során a 2. Ukrán 
Front észak és nyugat felől próbálja átkarolni Budapestet.'"2 

A magyar főváros megközelítéséért vívott harcokkal egy-
időben a 2. Ukrán Front csapatai Tokaj és Szolnok között is 
nagyobb támadásokat indítanak, és jelentős sikereket érnek el 
Miskolc, Eger és Hatvan térségében. Közben a Tolbuhin mar
sall vezette 3. Ukrán Front november 7-étől Mohács—Duna-
szekcső térségében átkel a Dunán, és Szekszárd, illetve Pécs 
irányában támad.53 

A 3. Ukrán Front december 9-ére eléri a Velencei-tó déli 
körzetét és a Balatont, és itt védelembe megy át. A 2. Ukrán 
Front csapatai pedig Rozsnyótól délre átlépik a magyar—cseh
szlovák határt, illetve Balassagyarmatnál az Ipolyt. Ebben a 
helyzetben a főhadiszállás december 12-én azt az utasítást 
adja, hogy a 2. Ukrán Front Ipolyság körzetéből mért csapás
sal Esztergomtól északra érje el a Duna partját, s egyidejűleg 
kelet felől támadja Budapestet. Közben a 3. Ukrán Front Bics
kétől észak felé Esztergomnak előnyomulva, bekeríti a buda
pesti német és magyar erőket, s nyugatról keleti irányban tá
mad ellenük.54 

A támadást mindkét Ukrán Front december 20-án kezdi, 
s négy nap múlva, december 24-én este már bezárul a gyűrű 
a magyar főváros körül. A német vezetés sem novemberben, 
sem decemberben nem tudja a Vörös Hadsereg előnyomulását 
huzamosan feltartóztatni, s még kevésbé tud kezdeményezni. 
Hitler ugyan már novemberben parancsot ad Budapest min
denáron való tartására, és arra, hogy ott „házról házra" kell 
harcolni; a német főhadiszállás figyelme azonban ebben az 
időben a nyugati hadszíntérre, az Ardennes hegységben végre
hajtandó nagy német támadás előkészítésére irányul.55 

Ez idő tájt Hitler a magyarországi hadszíntérrel kapcso
latban csak irányelveket ad, így pl. elrendeli, hogy a Balaton 
és a Velencei-tó közül kiindulva, élesen délkeleti irányba tá
madást kell végrehajtani. Ez lett volna a „Spätlese" vállalko
zás, melynek végrehajtását Guderian december 17-én elren
deli. Friessner erre Zossenbe, a főhadiszállásra repül, mert 

52 isztorija IV. köt. 391. old. 
53 isztorija IV. köt. 391—392. old.; H. Friessner 173. s köv., 177. s köv. ös 

180 s köv. old. 
54 isztorija IV. köt. 393—394. old. 
55 H. Friessner 199., ill. 185. old.; az ardennes-i támadásra a legjobb munka 

W. Schaufelberger: Ardennen 1944/45. Allgemeine Schweizerische Militärzeit-
schrift 12/1962. sz., bő irodalomjegyzékkel. 
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szerinte a rossz útviszonyok, a páncélos csapatok üzemanyag
os lőszerhiánya miatt az egész vállalkozás eleve kudarcra van 
ítélve. A Guderiannal való beszélgetés során Friessner azt is 
javasolja, hogy Budapestet fel kell adni, és Székesfehérvár 
környékén kell védelemre berendezkedni. Hitler nincs jelen, 
mert ekkor már a nyugati határ közelében, „Adlerhorst" el
nevezésű főhadiszállásáról irányítja az ardennes-i hadművele
teket; Guderian pedig egyetért Friessnerrel. A vezérezredes 
így némiképp megnyugodva tér vissza Magyarországra.56 

A december 20-án megindult szovjet támadásra Hitler 
reakciója az volt, hogy a Heeresgruppe Süd főparancsnoksá
gát Otto Wöhler gyalogsági tábornokra bízta, s leváltotta Maxi
milian Fretter-Picot, a róla elnevezett seregcsoport főparancs
nokát is. Ez utóbbi helyét Hitler Hermann Balekkal, a pán
célos csapatok gyémántos lovagkereszttel kitüntetett táborno
kával töltötte be.57 

A vezető beosztású tábornokok leváltása katasztrofális 
helyzetben — ez az eljárás Hitlernek régi gyakorlata volt, de 
különösebb eredményt most sem hozott. A magyarországi had
színtéren a németek nem tábornok-hiánybari szenvedtek, ha
nem csapatokra, mindenekelőtt gyalogságra lett volna szük
ségük.58 Mivel előzőleg szinte minden tartalékukat és a szovjet 
fronton harcban nem álló csapatukat az ardennes-i támadás
hoz irányították, erősítést a magyarországi hadszíntérre csak 
más arcvonalról kivonva tudnak küldeni. S amikor 1944 kará
csonyának estéjén Budapest körülzárásáról jön hír, erre sor 
is kerül. Hitler Guderian tudta nélkül elrendeli, hogy a Varsó
tól északra a már hosszabb idő óta esedékes szovjet támadás 
miatt készenlétben álló IV. SS-páncélos hadtest, Herbert Otto 
Gillének, a Waffen-SS első . gyémántokkal kitüntetet t tábor
nokának vezetésével, „Totenkopf" és „Wiking" elnevezésű 
páncélos hadosztályaival, azonnal induljon Budapest felmen
tésére. A december 25-ére virradó éjszakán Gille Obergruppen
führer HimmlertőL a következő táviratot kapja: 

„A Führer ö n t jelölte ki, hadtestével együtt, hogy vezesse 
a felmentő lökést Budapestre, mivel ön , már többször be
kerítve, a körülzárt alakulatok sorsáért a legnagyobb meg
értéssel viseltetik, és az Ön hadteste a legjobban bevált a ke
leti fronton. A Führer elvárja ön tő l és hadtestétől, hogy föl-

56 H. Friessner 196—197. old.; Hitler Adlerhorstban Id. Butlers Lagebesprech
ungen 713. old.; Budapest feladásának indokolására ld. M. Frettei—Pico: Miss
brauchte Infanterie. Frankfurt/M. 1957. 141—142. old. 

57. H . .Friessner 205. s köv., a 208. oldalon közli a felmentési okirat facsi
miléjét is; G. Seemen: Die Ritterkreutzträger 14. old. és Hitlers Lagebesprech
ungen 8285—826. old., jegyzet. 

58 A gyalogság hiányára általában Id. M. Fretter—Pico 141—143. old. 
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mentsék Budapestet, és én elvárom Öntől, hogy nem okoz 
nekem csalódást."59 

A IV. SS-páncélos hadtest a kapott parancsra azonnal 
megindul Magyarországra, újév napján Győrben és Komárom
ban kirakódik, és még aznap Ács—Tata—Felsőgalla térségé
ben készenléti állást foglal. Feladata, hogy Tata—Vértestar-
ján—Bicske vonalban támadjon Budapest ellen. E támadás tá
mogatására a Galíciából Magyarországra hozott, és itt a IV. 
SS-páncélos hadtestnek alárendelt 96. gyaloghadosztály Süttő— 
Lábatlan—Nyergesújfalu térségében átkel a Dunán és a Duna 
jobb partján támogatja a tőle nyugatra előnyomuló SS-pán
célos hadosztályok támadását.60 

Az 1945. január 2-án, a hajnali órákban megindult táma
dás a szovjet csapatok heves ellenállása ellenére is tért nyer, 
de nagy veszteségek árán. A Wiking-hadosztály 1. vezérkari 
tisztjének naplója szerint 3-án a támadás, elsősorban a szovjet 
páncéltörő ágyúk miatt, lelassult, s emiatt Hermann Balek 
tábornok és Gille Obergruppenführer személyesen jelentek 
meg a hadosztályparancsnok harcálláspontján. Január 4-én 
még lassúbb lesz az előnyomulás, s bár másnap, 5-én sikerül 
Bicskét megközelíteni, 6-án már védekezniük kell. A támadó 
SS-hadosztályok nagy veszteségeket szenvednek, különösen a 
szovjet páncéltörőktől és légierőktől. Január 8-án a két had
osztály együttesen támad Bicskénél, de sikertelenül.61 

E támadás jelentőségét az is mutatja, hogy január 6-án 
maga Güderian vezérezredes is megjelent Gille harcálláspont
ján, és sürgette a támadás gyors folytatását. Gille ezért, más
napi parancsában már azzal próbálta lelkesíteni SS-eit, hogy 
a siker, Budapest felmentése, fordulatot idézhet elő a magyar 
hadszíntéren, és döntően befolyásolhatja az egész keleti arc
vonalat.62 

Budapest felmentésének kierőszakolására a németek a 
legjobb SS-páncélos hadtest mellett Göring birodalmi marsall 
ekkor már erősen megtépázott légierejét is fokozottan bevetet-

59 Budapes t k ö r ü l z á r á s á t a szovjet és imagyar m u n k á k á l ta lában dec. 26-ra 
teszik, holot t e t áv i ra t szövegéből és Hit ler több in tézkedéséből világos az, h o g y 
a körülzárás karácsony este történt, így emlékeznek erre vissza maguk a buda
pestiek is. — A fentiekre ld. H. Güderian: Erinnerungen 349. old.; a távirat szö
vege E. Kern: Die letzte Schlacht 120. old. 

60 E. Kern 137. old.: Felix Steiner: nie Freiwilligen. Idee und Opfergang. 
Göttingen, 1958. 295. old. és Hartwig Pohlman: Geschichte der 96. Infanterie-
Division 1939—1945. Bad Nauheim, 1959. 351. s köv. old. — Az 1945. januiár 1. 
utáni hadieseményeket Id. a Kriegstagebuch des KW id. mű rV/2. kötetében, 
és az ebből készült, ugyancsak P. E. Schramm által kiadott Die Niederlage 1945 
c , a müncheni Deutscher Taschenbuch Verlagnál 1962 októberében megjelent 
könyvben. 

61 A napló e részét közli F. Steiner: Die Freiwilligen 295—296. old. 
62 H . Güderian 350. o ld . ; E. Kern 148—149. old. 
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ték. Az SS-ek támadását a levegőből többek között az „Immel-
mann" repülőezred támogatta, melynek parancsnoka, Hans 
Ulrich Rudel alezredes épp 1945. január 1-én kapta meg azt 
a német hadi kitüntetést, melyből csak egyetlen példány ké
szült: a lovagkereszthez az arany tölgyfalombot. Ugyancsak 
részt vett ezekben a harcokban alakulatával Erich Hartmann 
százados is, a második világháború állítólag legeredményesebb 
vadászpilótája.63 

A németek megakadt támadását azonban sem Gille harc
kocsijai, sem Rudel páncéltörő ágyús zuhanóbombázói nem 
tudják előrevinni. Ezért január 9-én a Wiking átvonul Eszter
gomba, és onnan az időközben szintén Magyarországra szállí
tott és ugyancsak a IV. SS-páncélos hadtest alárendeltségébe 
került 711. gyaloghadosztályra támaszkodva, a fővárosban 
körülzárt „Feldherrnhalle" páncélgránátos hadosztály egy 
zászlóaljával január 10-én este kísérel meg újabb támadást 
Budapest felé. A Wiking 12-én elfoglalja Pilisszentkeresztet, 
de este 20 órakor Gille a Dél hadseregcsoport parancsára kény
telen beszüntetni a támadást, mivel Balek tábornok bekerítés
től tart.64 

Ez a veszély valóban fennállott, mert január 6-án a 6, 
szovjet gárda harckocsi hadsereg a 7. gárda hadsereggel együtt
működve, a Duna északi partján támadást kezd Komárom felé, 
s bár a németeknek ezt sikerül megállítani, ők is kénytelenek 
félbeszakítani a magyar főváros elleni előnyomulásukat, ami 
pedig a nyugatnémet hadtörténeti irodalom szerint, az egyet
len lehetséges alkalom lett arra, hogy a védők kitörjenek.65 

Hitler, aki az ardennes-i támadás meghiúsulása után 
figyelmét ismét a magyar hadszíntérre fordította, a kétszeri 
kudarc után sem látta be Budapest felmentésének lehetetlen
ségét, hanem újbóli támadásra adott parancsot. Ezt a támadást 
ugyancsak Gille hadtestének kellett volna végrehajtania, még
pedig a Székesfehérvártól nyugatra fekvő térségből kiindulva 
a magyar főváros felé, tehát nagyjából keleti irányban. A IV. 
SS-páncélos hadtest meglevő két páncélos hadosztálya mellé 
még megkapta az 1. és a 3. páncélos hadosztályt is.66 

63 Hans Ulrich Rudel: Tro tzdem. Gött ingen, é. n. 184. s köv. old. és A u s 
Krieg und Frieden. Göttingen, é. n. 7. s köv. old. — Rudel ezredének egy része 
Ju 87 típusú Stukákkal volt .ellátva, ezeket bombákkal vagy 2 db 37 mm-es 
páncéltörő ágyúval felszerelve, főleg harckocsik ellen vetették be. — Hartmann, 
aki a keleti fronton 352 légigyőzelmet ért el, 1961 áprilisában a nyugatnémet 
légierő „Geschwader Richthofen" alakulatának volt a parancsnoka. Ld. Gesch
wader der Luftwaffe mit Traditionsnamen. Soldat und Technik, 6/1961. sz. 285— 
287. old. 

64 F. Steiner 297—298. old.; E. Kern 150. s köv. old. 
65 F. Steiner 298. old. ; E. Kern 156—157. old.; A. Philippi—F. Heim 269. old. 
66 E . Steiner 299. old.; R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 712—713. old. 
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Ez az erő, tehát 4 páncélos hadosztály indul meg január 
18-án előbb Székesfehérvár ellen. Ezt a várost, a 23. német 
páncélos hadosztály részbeni segítségével a IV. SS-páncélos 
hadtest január 22-én reggelre visszafoglalja, de a további tá
madás, jóllehet a 3. páncélos hadosztály eljut a Dunáig, január 
26-ára megreked. Másnap, január 27-én pedig a 3. Ukrán Front 
csapatai ellencsapást kezdenek, és sikerül mindenütt megállí
taniuk, sőt helyenként részben visszaszorítaniuk a németeket.67 

Ezekben a harcokban mind a Vörös Hadsereg, mind a né
metek részéről, fokozott szerepet játszottak a páncélosok. 
Budapest felmentésének kierőszakolására, illetve e felmentés 
meghiúsítására mindkét fél nemcsak általában legjobb erőit 
vetet te be, de legjobb páncélos erőit, harckocsijait is. Van 
olyan nyugatnémet vélemény is, mely szerint a német kudar
cok oka a szovjet harckocsiknak, mindenekelőtt a JSZ 2 típu-
súaknak minőségi fölénye.68 Engedjék meg, hogy ennél a kér
désnél, éppen jelentősége miatt, egy kissé elidőzzek. 

1941. júliusában, a Szovjetunió elleni támadás kezdetekor 
a németek legjobb harckocsija a Pz. IV volt. Ez a harckocsi 
akkor 18—20 tonnás volt, és rövid csövű, 75 mm-es L/24-es 
ágyúja páncélgránátjának a kezdősebessége csak 385 m sec. 
A vele szemben fellépő T 34/76 harckocsi 28 tonnás volt, 76,2 
mm-es, L/41,2-es ágyújának páncélgránátja abban az időben 
rendkívül magas, 621 m/sec. kezdősebességgel rendelkezett. 
Ez azt jelentette, hogy a Pz. IV. a T 34-est csak kivételes eset
ben, 500 m távolságon belül tudta kilőni, ha a torony alsó ré
szét hátulról eltalálta. Ilyen lövés pedig, Guderian szerint is, 
művészet volt. A T 34-es viszont a Pz. IV-et 1500 m-ről vagy 
ezen belüli távolságról nehézség nélkül ki tudta lőni. Ezért 
a T 34-esről, a második világháború legjobb harckocsijáról a 
nyugati irodalom ma is kijelenti, hogy az első fellépésekor tűz
erőben, páncélozottságban és mozgékonyságban minden más 
harckocsit felülmúlt.69 

A szovjet páncélos fegyvernemnek ezt a minőségi, meny-
nyiséggel csak a háború későbbi éveiben párosult fölényét a 
németek úgy próbálták kiküszöbölni, hogy a Pz. IV harckocsi 

67 R. Stoves 713. s köv . o ld . ; Isztor i ja IV. köt . 402. old. ; H. Guderian 365. 
s iköv. old. 

68 Gert Buchheit: Hitler der Feldherr. Die Zerstörung einer Legende. 
Rastatt (Baden), 1958. 470. old. 

69 A n é m e t ha rckocs ik adata i t , l e í rásá t és f ényképé t ld. F. M. von Senger 
und Etterlin: Die deutschen P a n z e r 1926—1945. München , 1959.; a szovjet h a r c 
kocs iké t W. D. Mostowensko: P a n z e r ges te rn u n d heu te . Berlin, 1961.; — a 
másod ik v i l ágháború és a későbbi időszak harckocs i ja i ra nagyon jól haszná lha tó 
ezenkívül az 1957 óta eddig 8 soroza tban megjelent Panze rkennb lä t t e r című, 
dr. Fritz Wiener és Herbert Hahn által készítet t , befűzhető lapoka t t a r ta lmazó 
összeál l í tás , Wien. — Guderian a T—34-ről E r i n n e r u n g e n 213. old.; dr. F. Wiener 
v é l e m é n y e : Panze rkennb lä t t e r , Serie I. Wien, 1957. 

440 



motorjának teljesítményét és páncélzatát megnövelték, s 1942. 
tavaszától L/43-as, 1943-től pedig L/48-as ágyúval látták el. 
Ennek az ágyúnak a páncélgránátja már 750—930 m/sec. 
kezdősebességet ért el. A németek ugyanakkor 1942-től be 
vetették a fronton a Pz. VI megjelölésű, 57 tonnás, 88 mm-es. 
L/56 ágyúval ellátott „Tigris" harckocsit. Ennek páncélgrá
nátja 810 m/sec. kezdősebességet ért el. A Tigris javított vál
tozata, a 70 tonnás „Királytigris" 1944-ben került a frontra, 
88 mm-es, L/70-es ágyúval, ennek páncélgránátja 1000—1130 
m/sec. kezdősebességgel repült ki a csőből. A T 34-es elleni 
harcra egyébként a németek az 1943-ban a csapatokhoz kerül t 
— s a kurszki csatában nagyon gyengén bemutatkozott — 
Pz. V megjelölésű Párducot szánták. Ennek külső formáját 
a T 34 különben szemmel láthatóan erősen befolyásolta. A n é 
metek által legjobban sikerült saját harckocsinak tartott Pá r 
duc azonban túlságosan nehézre sikerült, mert 75 mm-es, 
L/70-es, 935—1120 m/sec. kezdősebességű páncélgránátot lövő 
ágyújának elhelyezéséhez végül is egy 45,5 t összsúlyú járműre 
lett szükség. És ezeknél a harckocsiknál nemcsak a nagy súly 
jelentett problémát, hanem a Tigris és a Királytigris eseté
ben, a vasúti szállítás is. A Tigris ugyanis 373, a Királytigris 
pedig 375 cm széles volt, s ezért vasúti szállítás esetén a futó
mű külső görgőit le kellett szerelni, s a láncot is kicserélni 
keskenyebbre.70 

Közben természetesen a szovjet harckocsi tervezők sem 
tétlenkedtek, s 1943-ban a javított vagy új típusú német harc
kocsik már a 85 mm-es, L/53-as, kb. 800 m/sec. kezdősebes
ségű páncélgrátátot lövő ágyúval ellátott, több lényeges kor
szerűsítésen átment T 34-essel kerültek szembe. Ennél a harc- / 
kocsinál az előző T 34-es legfőbb hibáját, hogy tudniillik a 
toronyban csak 2 fő volt, s a parancsnoknak az irányzólövész 
feladatát is el kellett látnia, kiküszöbölték. 

A második világháború legjobb szovjet, és általánosság
ban is legjobb nehéz harckocsija, a 4 géppuskával és egy 
122 mm-es, L/45-ös ágyúval ellátott JSz 2 1944-ben került a 
frontra. Ennek súlya 45 t volt, és ez az adat, hogy tudniillik 

70 A német harckocsiknak a második világháború alatti fejlődésére a leg
jobb leírás Walter J. Spielberger: Der Panzerkampwagen I und seine Abarten 
1933—1941. Feldgrau, 3/1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen II und seine 
Abarten 1934—1944. üo. 4 1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen III und seine 
Abarten. Feldgrau, 1/1963. és 2/1963. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen IV und 
seine Abarten. Uo. 2/1963., 3/1963. és 4/1964. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen 
V „Panther" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 5/1963. és 6/1963. sz.; végül 
Der Panzerkampfwagen ,,Tiger" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 1/1964., 
2/1964. és 3/1964. sz. — Spielberger írja a Feldgrau, 5 1963. sz., 159. oldalon: „Letzt
lich hat dieser russische Wagen (azaz a T—34! B. J.) auch die Konstruktion des 
»Panthers« massgeblich beeinflusst." 
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a szovjet harckocsi tervezőknek egy ilyen, a német Párduccal 
azonos súlyú harckocsiban 122 mm-es ágyút sikerült elhelyez
niük, fényes bizonyítéka a szovjet haditechnika fölényének.7J 

Ez ismertetett harckocsi-típusokon kívül a magyarországi 
hadszíntéren természetesen még sok egyéb harckocsi, roham
löveg, páncélvadász vett részt. Ezek közül a szovjet SzU 76 
típusú, 76 mm-es ágyúval ellátott, 11,5 tonnás, könnyű önjáró 
löveget lehet megemlíteni, melyet a háború kitörésekor sietve 
dobtak a frontra. Egyéb önjáró lövegek után a kurszki csatát 
követő időben megkapták a csapatok a SzU 85 elnevezésű 
páncélvadászt, mely 85 mm-es ágyújával, a T 34-eshez ha
sonlóan, bármely német harckocsival sikerrel vette fel a 
harcot.72 

Visszatérve a magyarországi hadszíntérre, a januári heves 
harcokat februárban viszonylagos nyugalom váltja fel. 1945 
februárjának lényegében két fontosabb eseménye van: a buda
pesti német—magyar védősereg maradványainak kitörési kí
sérlete és a magyar főváros felszabadulása, illetve a Dunától 
északra vívott harcok. 

Budapesten mindvégig heves küzdelem dúlt, s mint isme
retes, a 2. Ukrán Front katonái valósággal házról házra ha
ladva tudnak csak előnyomulni. Január 18-án felszabadul a 
pesti oldal; a németek a Duna-hidakat felrobbantva, Budára 
szorulnak vissza. A Wehrmacht hadijelentés Budapestet feb
ruár 12-étől kezdve nem említi többé, majd február 15-én 

•hírül adja, hogy a 26 750 főre leolvadt védősereg, közte 10 000 
sebesült, kitörést kísérelt meg. A kitörést azonban a szovjet 
csapatok a Budától nyugatra húzódó hegyes-dombos vidéken 
felszámolják, s a Zsámbéktól nyugatra húzódó térségben a 
német vonalakat csak 785 fő éri el.73 

Az említett másik esemény, a Dunától északra vívott har
cok voltaképpen nem önmagukban, hanem a 6. SS-páncélos 
hadsereg Magyarországra jövetele és itteni bevetése szempont
jából érdekesek. 1945. január 16-án Hitler tudniillik elhatá
rozza, hogy a nyugati front ismét védelembe megy át, s az 
ily módon ott felszabaduló 6. SS-páncélos hadsereget Magyar
országra küldi. Guderian, erről értesülve, saját bevallása sze
rint önkívületi állapotba kerül, de Hitlert sem ő, sem senki 
nem tudja rábírni elhatározásának megváltoztatására. Hitler 
kijelenti, hogy a magyar olaj és olaj feldolgozó ipar nélkülöz
hetetlen és döntő a háború kimenetele szempontjából. ,.Ha Ön 

71 A T—34-es szerkezeti változtatásaira W. D. Mostowenko 126., 135. és 138— 
139. old.; a JSz 2-re uo. 140—141. old. 

72 Ld- W. D. Mostowenko 137. old. 
73 Hitlers Lagebesprechungen 803. old. jegyzet. 
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nem kap többé üzemanyagot — mondja Guderiannak —, harc
kocsijai nem tudnak mozogni és a repülők nem szállhatnak fel. 
Ezt Önnek is be kell látnia. Az én tábornokaimnak azonban 
fogalmuk sincs a hadigazdálkodásról." Más adatok szerint 
Hitler nemcsak az olaj, hanem a dunántúli élelmiszer miatt is 
ragaszkodott Magyarország mindenáron, más frontok rovására 
is való tartásához.74 

Az 1. és II. SS-páncélos hadtestből álló 6. SS-páncélos 
hadsereget január végén kezdik Magyarországra szállítani, az
zal a tervvel, hogy beérkezése után a 6. hadsereggel és a 2. 
páncélos hadsereggel, végül az E hadseregcsoport erőivel egye
temben a Dunántúlon nagy támadást indít, s a szovjet csapa
tokat a Duna vonalára veti vissza. A németek e támadás meg
kezdése előtt azonban észak felől biztosítani akarják magukat, 
ezért előbb az úgynevezett Garam-hídfő felszámolására az I. 
SS-páncélos hadtest: az 1. SS-páncélos hadosztály „Leibstan
darte Adolf Hitler", a 12. SS-páncélos hadosztály ,.Hitler
jugend" és a „Hoch- und Deutschmeister" gránátos hadosz
tály a Dunától északra február 17-én támadást kezd. A szov
jet hídfőt egy héten át tartó harcokban fel is számolják, de 
a hadosztályokat innen a tervezett nagy támadáshoz a Balaton 
és a Velencei-tó közötti kiindulási állásba kell átcsoportosítani, 
és ez időbe telik.75 

A márciusi támadás 6-án a Dráva vonalán, a „Waldteufel" 
vállalkozással indul, 4 hadosztály észak, Mohács felé tartó tá
madásával. Egyidejűleg a 2. német páncélos hadsereg a Bala
tontól délre Nagybajomnál keleti, Sepp Dietrich 6. SS-páncé
los hadserege és a 6. hadsereg a Velencei-tónál délkeleti irány
ban támad. Kezdeti sikerek után a támadás a Duna elérése 
előtt megakad, s mintegy 10 nap múlva már a Vörös Hadsereg 
kezd támadni.76 

Ennek a Hitler által személyesen tervezett és előkészített, 
jelentős páncélos, köztük SS-erőkkel végrehajtott támadásnak 
a kudarca Hitlernek, Tippelskirch volt német tábornok sze-

74 Guderian 357. old.; R. Stoves: Die 1. Panzer-Divis ion 745. és 747. old.; 
az egészre ld. még Kurt v. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. 
Bonn, 1956. 2. kiad. 499. old. 

75 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni. V. köt . Moszkva, 1963. 194. 
old . ; Panzermeyer (Kurt Meyer): Grenad ie re . München—Lochhausen , 1956., eb
b e n Hubert Meyer: Der Einsatz de r 12. SS-Panzerdivis ion. 338—339. old.: Dr. Hel
muth K. G. Rönnefarth: Reichs-Grenadier-Divis ion „Hoch- u n d Deu t schmeis t e r " 
1938—1945. Fe ldgrau , 6/1956. 134. old. 

76 isztor i ja V. köt. 195. s köv . old.; n é m e t részről R. Stoves, F. v. Senger 
und Etterlin, H. Meyer, H. Pohlman és m á s o k id. m u n k á i n kívül Id. mindenek 
előtt az e semények n a p o n k é n t i l e í rásá ra Die Nieder lage 1945 id. m ű 241. s köv . ' 
old. — Ebből az is. világos, hogy a támadás mindhárom irányban március 6-án 
kezdődött, és nem, mint H. Heiber a Hitlers Lagebespremhungen 907. cid. láb
jegyzetében állítja — az E hadseregcsoport kivételével — március 9-én. 
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rint, „a csontja velejéig hatott. Az itt bevetett SS-hadosztályok 
részei, köztük saját testőrsége, akiknek hűségére ő szikla
szilárdan épített, nem állták meg helyüket. Ök is a végén vol
tak az erejüknek — és a hitüknek. Határtalan haragjában meg
parancsolta, hogy fosszák meg őket a nevét viselő karszala
goktól."77 

Egy ilyen parancs létezését természetesen a nyugatnémet 
irodalom sem tudja tagadni. Az SS rehabilitációja érdekében 
azonban maguk az SS-ek megkísérlik, hogy a parancs kelet
kezéséért Otto Wöhler tábornokot, a Dél hadseregcsoport fő
parancsnokát tegyék felelőssé. Szerintük Wöhler valótlan j e 
lentést adott Guderiannak. A már idézett Hubert Meyer volt 
SS-tiszt a következőket írja: 

„A hadseregcsoport-főparancsnok, Wöhler vezérezredes (!), 
a balatoni támadás idején az arcvonal mögött találkozott 
a Leibstandarte egyik, lövegével hátrafelé vonuló ködvető
személyzetével, és kérdőre vonta őket. A lövegvezető jelen
tette, hogy motorhiba miatt elvesztette egységét és most ke 
resi. A vezérkar főnökével folytatott egyik telefonbeszélgetés 
alkalmával Wöhler vezérezredes a támadás balsikere miatt 
azzal igazolta magát, hogy maga az SS sem tudja magát ta r 
tani és hátramegy, mint azt ő személyesen megállapította. 
A helyzetmegbeszélésen a vezérkar főnöke ennek megfelelően 
jelentett. Ez vezetett a karszalagparancshoz."78 

Ezzel, még a nyugatnémet irodalomban is egyedi megálla
pítással szemben nyugodtan elfogadhatjuk Tippelskirch már 
idézett, és Guderian emlékiratai által is alátámasztott vélemé
nyét. Guderian egyenesen arról ír, hogy az SS-ek alakulatai, 
parancs ellenére, zárt kötelékben vonultak hátra, harckocsik 
fedezete alatt. Ezért „ezekben a hadosztályokban bízni többé 
nem lehetett". Guderian szerint is tombolt Hitler, és a kiadott 
paranccsal őt, Guderiant akarta Magyarországra küldeni.79 

Ez a magyarországi német támadás egyben a második 
világháború utolsó német támadása is; s összeomlását jó két 
hét múlva Magyarország, ezután pedig Ausztria felszabadulása 

77 K. v. Tippelskirch id. mű 500. old. — A hitleri hadseregben az Ärmel
streifen, a Wehrmachtnál és az SS-nél is, nem egyszerű jelvény, hanem kitün
tetés volt, letépése így büntetésnek számított. 

78 Panzermeyer 342. old. — Otto Wöhler 1943. j ú n i u s 1-én lett gya logság i 
tábornok; ezt követően! többé nem lépett elő, így 1945-ben nem lehetett vezér
ezredes! Ld. W. Keilig 211/369. old. —• A ködvetőre Id. Fritz Wiener: Die Nebel
werfer 1939—1945. Feldgrau, 2/1959., 3/1959., 5/1959. és 6/1959. sz., ez utóbbi helyen 

'irodalommal. 
79 H. Guderian 381. old. — Érdemes megjegyezni, hogy az SS-irodalom leg

újabb terméke Felix Steiner már idézett, Die Armee der Geächteten c. könyve 
is a 6. SS^páncélos hadsereg „balsiker"-érői beszél, melyért Hitler a karszala-
gok elvonásával „büntette" SS-eit, 216. old. 
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követi. Március 16-án a Vörös Hadsereg megy át támadásba, 
s ennek üteme felülmúlja az elmúlt őszi tiszántúli és Duna— 
Tisza közi előnyomulásét. A német véderő főparancsnokságá
nak hadműveleti naplójában március 17-én szerepel először 
a szovjet támadás; 19-én Székesfehérvár már a harcvonalban 
van; 21-i bejegyzés szerint a város f/5 része elveszett; 22-én 
pedig a 2. Ukrán Front teljesen kézrekeríti a várost.80 

Egyébként Hitler még ekkor, március vége felé sem akarja 
tudomásul venni, hogy a magyarországi fronton most már 
végérvényesen a Vörös Hadsereg diktál. Március 23-án, tehát 
Székesfehérvár felszabadulása után megparancsolja, hogy a 
várost „minden körülmények között tartani kell!" Ezt a pa
rancsot már az SS sem hajtja végre. Az SS-hadosztályok és 
az egyéb alakulatok egymással mit sem törődve, menekülnek, 
özönlenek nyugat felé.81 

Székesfehérvár körül aránylag hosszú ideig is tartott a 
harc, mivel a várostól északra nyugati irányban indított szov
jet támadás már az első napon, tehát 16-án délelőtt 10 órakor 
Hajmáskért veszélyezteti. A Vörös Hadsereg előnyomulása 
olyan ütemben halad, hogy a csapatok március végére már az 
osztrák határ közelében harcolnak. A német hadműveleti napló 
bejegyzése szerint március 30-án a Vörös Hadsereg eléri Kő
szeget, és ezzel a magyar—stájer határt . Itt, a határvonalon 
a németek megpróbálják tar tani az úgynevezett „Reichs-
schutzstellung"-ot, de hasztalanul: április 4-én magyar terü
leten minden harccselekmény végetér, az ország teljesen fel
szabadul!83 

A Magyarországon 1944 szeptember vége és 1945 április 
eleje között lezajlott hadműveleteknek már ilyen vázlatos át
tekintése is több dolgot muta t : 

1. A Vörös Hadseregnek az egész keleti arcvonalon, Ro
mániától és Jugoszláviától a Baltikumig folytatott hadműve
letei keretében a magyarországi front, minden jelentősége 
ellenére sem volt főfront. 

2. Ezzel szemben a hitleri hadvezetés számára a magyar 
hadszíntér jelentősége, szeptembertől egészen márciusig ál
landóan fokozódott, s maga Hitler, az ardennes-i ellentámadás 
előkészítésének rövid időszakát kivéve, rendkívül nagy figyel
met szentelt neki. 

80 isztor i ja V. köt . 206. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 278. s köv. old. 
81 F. Steiner-. Die Armee der Geächteten 218. old.; H. Rönnefarth id. cikk, 

Feldgrau, 6/1956. sz. 135. old. 
82 R . stoves 754. s köv. , 769. s köv. és 779. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 

317. s köv. old.; Isztorija V. köt . 211. old. 
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3. A 2. és a 3., illetve a 4. Ukrán Front feladatát mind
végig a saját erőivel oldotta meg, tehát nem vont el más arc
vonalról csapatokat. 

4. Ezzel szemben a Dél hadseregcsoport már a hadműve
letek megindulása előtt erősítéseket kapott. Később is szinte 
állandóan érkezett erősítés. Külön ki kell emelni a IV. SS-
páncélos hadtestnek a Visztula frontról való kivonását, mely 
így a január 12-én indított nagy szovjet támadás sikeréhez já
rult hozzá, majd azt a körülményt, hogy a 6. SS-páncélos had
sereg Franciaországból nem a Kelet-poroszországi arcvonalra, 
hanem Magyarországra került. 

Ezek a tények: a németek részéről a magyar hadszíntér 
állandó előtérben állása, oda rendszeresen és növekvő mér
tékben erősítések küldése egyben azt is világossá teszik, hogy 
miért volt szüksége a Vörös Hadseregnek több, mint hat hó
napra az ország felszabadításához. 

Befejezésül a kérdés irodalmával kapcsolatban szeretnék 
felvetni néhány gondolatot. Az ötvenes években keletkezett 
szovjet (és magyar) feldolgozások elsősorban sajtó- és hasonló 
jellegű anyagra, legjobb esetben a T ASSZ jelentéseire alapul
tak. Akkoriban, a személyi kultusz éveiben, a magyarországi 
hadműveleteket az úgynevezett „sztálini tíz csapás" kereté
ben tárgyalták, s ez a körülmény, a felhasznált kevés és egy
oldalú forrásanyaggal párosulva, lehetetlenné tette a szín
vonalas és kellő részletességű kutatást. 

örvendetes változást jelent ,,A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújának története 1941—1945" című, hatkötetes 
sorozat megjelenése. A részletes levéltári anyagon alapuló, 
jegyzetelt, a nyugati irodalmat is figyelembe vevő nagy mun
kának a IV. és V. kötete tárgyalja a magyarországi hadszíntér 
eseményeit. A Zrínyi Kiadó közléséből tudjuk, hogy a sorozat 
magyar nyelven való megjelentetése ebben az évben kezdő
dik — így a magyar vonatkozású kötetekre sajnos csak 1965 
második felében és 1966-ban kerül majd sor. E szovjet munka 
eredményeinek megismerésén és felhasználásán túl a hazai 
kutatást nagymértékben megkönnyítené, ha szovjet emlékira
tok és egyes alakulatok történetei is rendelkezésünkre állná
nak.83 Mindez óriási segítség a hazai kutatásnak, de az esemé
nyek teljes részletességű megismeréséhez és értékeléséhez a 
szovjet levéltárak anyagának hozzáférhetővé válására, a szov-

83 Az előadás megtartása után, 1964. június 7-én közölte a Népszabadság, 
hogy a felszabadulás 20. évfordulójára Moszkvában Malinovszkij marsall és má
sok visszaemlékezéseit tartalmazó gyűjteményes kötet jelenik meg. 
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jet és a zsákmányolt német és magyar hadműveleti iratok 
eredetiben való tanulmányozására lenne szükség. 

A Magyarországra vonatkozó német hadtörténeti irodalom 
eddigi anyagát nagyjából 3 csoportra lehet osztani, mégpedig: 
emlékiratokra, különböző csapattestek történeteire, legújab
ban pedig okmánypublikációkra. Az emlékiratok közül első 
helyen Hans Friessner volt vezérezredesnek, a Dél hadsereg
csoport egykori főparancsnokának, a magyar történészek által 
eddig szinte figyelemre sem méltatott „Verratene Schlachten" 
című könyvét említeném. Jóval kevesebb adatot tartalmaz a 
6. német hadsereg, illetve a Fretter-Pico seregcsoport volt fő
parancsnokának, Maxillian Fretter-Pico szolgálaton kívüli tü
zérségi tábornoknak „Missbrauchte Infanterie" címmel 1957-
ben kiadott munkája. 

A csapat-történetek közül első helyen egy nem szorosan 
ilyen jellegű munkát, Hans Kissel könyvét kell említeni. 
A „Die Wehrmacht im Kampf" elnevezésű sorozat 27. kötete
ként 1960-ban megjelent, „Die Panzerschlachten in der Puszta" 
című munka a tiszántúli harcokban részt vett különböző ala
kulatok hadműveleti naplói, tisztek feljegyzései és visszaem
lékezései alapján készült. Azóta egyébként számos hadosztály
történet jelent meg, itt csak az 1. páncélos és a 24. páncélos 
hadosztály történetére, továbbá a 96. gyalogosztály történetére 
utalnék. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy Nyugat-Németországban 
a legutóbbi években több, a magyarországi hadműveletekre is 
értékes anyagot tartalmazó dokumentumgyűjtemény jelent 
meg. Ezek közül elsősorban a Helmut Heiber által közzétett 
„Hitlers Lagebesprechungen"-re, és a Percy Ernst Schramm 
által kiadott „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr
macht" IV. kötetére hívnám fel a figyelmet. 

Ebből a rövid felsorolásból szembetűnik, hogy mennyi
ségileg a német irodalom jóval több a szovjetnél, noha a né
metek a Nagy Honvédő Háború történetéhez hasonló igényű 
és jelentőségű összefoglaló munkát nem tudnának elkészíteni, 
ilyet még csak nem is terveznek.84 A nagyszámú emlékirat, 
részkérdéssel foglalkozó feldolgozás és hadosztály-történet pe
dig annak bizonyítását szolgálja, amit a német véderő fő
parancsnoksága hadműveleti naplójának utolsó bejegyzése 

84 Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Hans-Adolf Jacobsen a 
Wehrwissenschaftliche Rundschau 1962. 9. és 10. számában „Zur Konzeption 
einer Geschichte des Zweiten Weltkrieges 1939—1945" című hosszabb cikkében 
kifejtette a második világháború történetének megírására vonatkozó elgondolá
sát, és közölte az általa 2 fő részre (1939—4943, 1943—1945) tagolt mű vázlatát 
is. — Tudomásom szerint e cikk nem keltett komolyabb visszhangot. 
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1945. május 9-én megfogalmazott, hogy „a német véderő ha
talmas túlerővel szemben becsülettel maradt alul". E bejegy
zés szerint ,,a front és a haza egyedülálló teljesítménye a tör
ténelem későbbi igazságos ítéletében találja majd meg vég
leges méltatását". Azt hiszem, e szavakat nekünk is figye
lembe kell vennünk, és a magyarországi hadműveletek mene
tének és körülményeinek feltárásával, a második világháború 
egész történetébe való beleágyazásával is segítenünk kell a 
történelemnek megfogalmazni a hitleri Wehrmacht feletti 
ítéletet. 
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A IASI—KISINYOVI HADMÜVELET HATÁSA 
MAGYARORSZÁG KATONAPOLITIKAI HELYZETÉRE1 

Ölvedi Ignác alezredes 

A világháború története arról tanúskodik, hogy a háború 
a hadviselő országok politikai rendszerének, gazdasági, erköl
csi, katonai potenciáljának nagy próbatétele. Minden vonat
kozásban óriási erőfeszítéseket követel és sokoldalú megpró
báltatásnak teszi ki az államok anyagi, politikai, erkölcsi és 
katonai erejét. 

Egy másik tanúság, hogy nemcsak az adott ország társa
dalmi rendszere: gazdasági ereje, politikai erőssége, a nép
tömegek erkölcsi, politikai állapota van döntő hatással a há
ború menetére, hanem a háború hadászati eseményei, az arc
vonalak helyzete is döntő befolyással van a hadviselő államok 
bel- és külpolitikájára. 

A Szovjetunió megtámadásával a második világháború 
eseményeinek központja Keletre tevődött át, itt alakult ki a 
második világháború fő arcvonala. A fasiszta főparancsnok
ság szárazföldi haderejének általában 2/s-át a Szovjetunió ellen 
vetette be és mindvégig a keleti hadszíntéren tartotta.2 Itt 
zajlottak le a legnagyobb anyagot, technikát és emberi erőt 
igénylő csaták, hadműveletek, amelyekben a fasiszta Német
ország és csatlósainak főerőit szétzúzták. 

Érthető tehát, hogy a szovjet—német arcvonal eseményei 
igen érzékenyen érintették a résztvevő feleket, és komoly ha
tást gyakoroltak, különösen Németország szövetségeseinek po
litikájára és magatartására. 

Magyarország hadbalépése után a kormány katona-poli
tikáját és Németországhoz való viszonyát alapvetően a szov
jet—német arcvonal eseményei határozták - meg. Ezek hatá
sára változtak a miniszterelnökök, vezérkari főnökök, hon-

1 Hozzászólás, Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében című előadásához. 

2 1941. június 22-én német hadosztályok 70%, 1942. november 1-én 72%-a, 
1943. július 1-én 66%, 1944. május 1-én 58% és 1945. február 1-éri 60% a szovjet-
német arcvonalon tevékenykedett. (A második világháború meghamisítói ellen.) 
Tanulmányok. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1961. 84. o. 
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védelmi miniszterek, valamint a kormányok politikai és ka 
tonai célkitűzései is. 

Ugyanez vonatkozik Magyarország* megszállására is, mely
nek alapvető oka nem a Kállay-kormány magatartásában ke
resendő, ez a legjobb esetben csak ürügyül szolgált, amire 
Hitler hivatkozhatott, hanem a keleti hadszíntér 1944 első ne
gyedének hadieseményeiben. 

Az 1944-es év téli hadjáratában a szovjet hadsereg fő erő
kifejtése a szovjet—német arcvonal déli szárnyán bontakozott 
ki és a németek két nagy hadműveleti csoportosításának a 
„Dél" és az „A" hadseregcsoportok szétverését eredményezte.3 

A kedvezően alakult hadműveleti helyzetet kihasználva 
az 1. Ukrán Front csapatai március 29-én felszabadították 
Csernovicot, birtokba vették Kolomiját, Kutit, Gyeljatyint és 
ezzel kijutottak a Kárpátok előterébe, ami az ellenség hadá
szati arcvonalának kettévágását jelentette/1 Az 1941-es szov
jet—magyar határt március végén 25—50 km-re közelítették 
meg. 

1944 márciusában a Mastein-féle „Heeresgruppe Süd"-ot 
szétverték. Úgyhogy Galíciában a németek hadászati arcvona
lán a Romániában és a Kárpátoktól északra visszavonult erők 
között egy 200—300 km óriási hézag kelekezett. Ennek be
tömésére a fasiszta hadvezetés tartalékokkal nem rendelke
zett."' A rés viszont igen veszélyes volt. Kiváló hadműveleti 
helyzetet teremtett a „Közép" hadseregcsoport szárnyába és 
Lvovon, Krakowon át a Kárpátoktól északra közvetlenül a né
met birodalom ellen mérendő csapásokhoz. Továbbá nyitott 
kaput jelentett a Kárpátokon át Magyarország felé. A néme
teket ért vereség6 a délnyugat irányban gyökeresen megvál
toztatta a hadászati helyzetet, új támadó hadművelet perspek
tíváját nyitotta meg Románián keresztül a Balkánra. 

A hitlerista főparancsnokságot ezek az események várat
lanul érték. Keitel januárban Szombathelyinek azt a vélemé
nyét, hogy a német arcvonal esetleg visszavonul a Kárpá-

3 Szbornyik matyerialov po szosztávu grupirovki i peregruppirovki szuho-
putnih vojszk fasisztszkoj Germannyii i vojszk bivsih jejo szatyellitov na szov-
jetszko—germanszkom frontye za period 1941—1945. Vipuszk csetvjertij, Moszkva 
1956. sztr. 14-̂ 26. a „Dél" ég az „A" hadseregcsoportokban 90 gyalogos, 18 páncé
los és négy gépesített hadosztály, 2 gépesített dandár volt. A németek itt össz
pontosították ossz gyalogihadosztályaik 41%-át és harckocsi hadosztályuknak 72 
százalékát 

4 A második világháború 1939—1945. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. II. k. 
230. O. 

5 Belügyminisztérium Irattára: ,,V" 19430/14. Lakatos Géza vallomása. 
6 Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal. No. 1. 1960. sztr. 21. A szovjet csapatok 

1944 első felének hadjáratában szétvertek 173 hadosztályt és 5 dandárt. Közülük 
46 harcászati magasabbegységet teljesen megsemmisítettek, vagy fogságba ej
tettek. 
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tokra még kizártnak tartotta. A dnyeperi csata után abban re 
ménykedtek, hogy bizonyos hadműveleti szünethez jutnak. 
Űgy értékelték a helyzetet, hogy a szovjetek is legyengültek, 
tartalékokkal nem rendelkeznek és a járhatatlan utak követ
keztében az arcvonal déli szárnyán nagy ereiű és nagy kiter
jedésű támadó hadműveletektől nem kell tartani.7 

Február végén, március elején — minden bizonnyal — 
a német hadvezetés is megérthette, hogy az ukrán frontok tá
madását már nem tudják megállítani. Láthatták ennek a kö
vetkezményeit is, hogy az arcvonaluk kettévágásához vezet. 
Az ellenség új stratégiai helyzetében óriási mértékben meg
növekedett a Balkán szerepe és ezzel párhuzamosan Magyar
országé is. Hazánk 1944 első felében Németország hadászati 
jelentőségű területévé vált. 

A fasiszta főparancsnokság Összeköttetése a délkelet-euró
pai államokkal és az ott levő haderejével csak Magyarországon 
keresztül lehetett. Magyarország elvesztése, vagy kikapcsolása, 
a Balkán és az ott levő német erők elvágását jelentette volna. 
A helyzet a Balkánon is nagyon súlyos volt. Tartani kellett 
attól, hogy bármelyik pillanatban bármelyik állam megmoz
dulhat. Magyarország nélkül elvész a Balkán, a román olaj. 
,,A . . . Balkánon nagyon súlyos volt a katonai he lyze t . . . val
lotta Ribbentrop. — A másik oldalon természetesen ott volt az 
orosz előnyomulás, amely mind közelebb és közelebb ért a m a 
gyar területekhez . . . és ebben a helyzetben a Führer nagyon 
félt, hogy Magyarország átáll, különbékét köt, hogy ez az egész 
rendet felborítaná és a. Dél-Balkánt, Kelet-Balkánt, vagyis 
Romániát és természetesen Horvátországot, Görögországot stb. 
egy teljesen lehetetlen helyzetbe sodorná."8 

Attól tartottak, hogy a megváltozott bonyolult helyzetben 
egy esetleges magyar ellenállás ,,teljesen lehetetlen helyzetbe 
sodorná" Németországot.9 Ezért tehát, hogy elhárítsa a fenye
gető veszélyt, Hitler elhatározta Magyarország megszállását. 
Hadászati szempontból nézve a kérdést, Magyarország meg
szállása német katonai szükségszerűség volt, amire a hitlerista 
politikai és katonai vezetést, mindenekelőtt a szovjet csapa
tok 1944 téli hadjáratának katona-politikai eredményei kész
tették, azaz a kedvezőtlenül alakult hadászati helyzet tet te 
szükségessé. Ez is bizonyítja, hogy a Németország és Magyar-

7 Kriegstagebuch des Oberskommandos • der Wehrmacht. Bol. IV. Erster ' 
Halbband. Frankfurt am Main, 1961. S. 107. 

8 Magyarország és a második világháború. (Titkos diplomáciai okmányok 
a háború előzményeihez és történetéhez.) Kossuth Könyvkiadó 1959. 461—462. o. 

9 Uo. 
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ország viszonyát a szovjet—német arcvonal eseményei nem
csak befolyásolták, hanem döntően meghatározták. 

Annak ellenére, hogy a délnyugati hadszíntér a Nagy 
Honvédő Háború mellékhadszíntere és másodrendű hadászati 
iránya volt, a Magyarországon lezajlott 1944 őszi és 1944—1945 
téli hadműveletek jelentős szerepet játszottak mind a hitle
rista hadsereg szétzúzásában, mind a hadművészet fejlődé
sében. 

A továbbiakban a iasi—kisinyovi hadműveletnek a ma
gyar katona-politikára gyakorolt hatásával kívánok foglal
kozni. Ez a legérzékenyebben érintette Horthyékat, mert ha
dászati-hadműveleti eseményei következtében széthullott a né
metek balkáni arcvonala és a szovjet csapatok 1944 szeptember 
végére mintegy 800 km-es széles arcvonalon a Duklai-hágó 
tói a Dunáig kijutottak Magyarország akkori határaira. 

1944 nyara újabb hadműveletekkel gazdagította a hadtör
ténelmet. A téli hadjárat hadászati és hadműveleti eredményei 
lehetővé tették, hogy a minden vonatkozásban fölényben levő 
vörös hadsereg a keleti hadszíntér különböző szakaszain — két-
háromhónapos hadműveleti szünet után *— az ellenség arc
vonalának feldarabolására, jelentősebb csoportosításainak szét
zúzására négy egymást követő hadászati hadműveletet indít
son (csapást mérjen). 

1944 nyarán változás állt be a szövetségesek tevékenysé
gében is. A június 6-i normandiai partraszállással megnyitot
ták a régen várt második arcvonalat Európában. Ezzel be
következett az, amit a történelem folyamán a német vezérkar 
mindig elkerülni igyekezett — Németország két tűz közé 
került. 

A keleten elszenvedett veszteségek, a nyugaton megnyílt 
második arcvonal meggyorsították Némeország gazdasági és 
katonai erejének csökkenését. A hitlerista főparancsnokság a 
keleten tevékenykedő főerőivel a varsó—berlini irányban és 
az arcvonal déli szárnyán támadó szovjet csapatok feltartóz
tatására, előnyomulásuk lelassítására törekedett. Fő hadászati 
célkitűzése 1944 nyarától: időt nyerni, kitolni a háború be 
fejezését. A háború elhúzásával a végleges katasztrófát jelentő 
feltétel nélküli fegyverletételt szerették volna elkerülni. Hitler 
és vezérkara 1944 nyarától már csak az antifasiszta koalíció 
felbomlásában és a szovjetellenes imperialista körökkel egy 
esetleges különbéke megkötésében reménykedett. 

Keitel tábornagy 1945 nyarán arra a kérdésre, hopv mi
kor vált előtte ismeretessé, hogy Németország a háborút el
vesztette, így válaszolt: „Nagy vonásokban értékelve a hely-
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zetet, a következőket mondhatom: Nekem ez a tény 1944 nya
rán vált világossá . . . Megértettem, hogy a katonák a magu
két már megtették és a továbbiakban az eseményekre képte
lenek döntő hatást gyakorolni és hogy a szó a poli t ikáé. . . 
Németország 1944 nyarától kezdve csak időnyerés céljából 
folytatta a háborút — jelentette ki a tábornagy —• várva azo
kat az eseményeket, amelyek meg kellett volna történjenek, 
de mégsem történtek meg."10 

1944 második felében a háború rohamosan közeledett Né
metország határaihoz. Csatlósai csak kényszerből, rettegésük
ben támogatták, de már keresték az utat, lépéseket tet tek a ki
válásra a fasiszta blokkból. 

Ilyen katona-politikai körülmények közöt bontakoztak ki 
1944 nyarán a szovjet csapatok újabb nagyszabású támadó 
hadműveletei. Ezek közül Magyarországot legérzékenyebben 
a Lvov—szandomiri11 és a Iasi—Kisinyov körzetében 1944. 
augusztus 20-án indított hadművelet érintette. Utóbbi a Nagy 
Honvédő Háború egyik legeredményesebb, nagy mélységű ha
dászati támadó hadművelete volt. A „Dél Ukrajna" hadsereg
csoport bekerítésére, megsemmisítésére, valamint Romániának 
a háborúból való kiléptetésére irányult.12 

A szovjet csapatok pár nap alatt áttörték az ellenség vé
delmét és augusztus 20. és 27-e között szétzúzták a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportot. A hadművelet hatására megmoz
dultak a román antifasiszták. Augusztus 23-án új kormány 
alakult, amely szakított Németországgal, fegyverszünetet kért 
a Szovjetuniótól. Az események hatására a hitlerista hadveze
tés megkezdte csapatainak visszavonását a Kárpátok mögé.13 

Ez arról tanúskodik, hogy a németek a szétesett arcvonal visz-
szaállítására a szovjet hadsereg előretörésének feltartóztatására 
nem rendelkeztek tartalékokkal. 

Tippelskirch nyugatnémet történész a iasi—kisinyovi 
helyzetet a következőképpen jellemzi: „Az arcvonal össze
keveredett, minden zűrzavarrá változott. Az ellenség hadai a 
német erőket elsodorva mint hatalmas tengeri hullámok höm
pölyögtek előre."14 A bekerítés külső arcvonalán tevékenykedő 

10 Vojenno Isztoricseszfeij Zsurnal. No. 9. 1961. sztr. 90, 
11 A Lvov—szandomiri hadművelet 1944. július 13-án kezdődött. Ennek 

balszárnya a Kárpátok előterében tevékenykedő 1. magyar hadsereget érte. Ez 
volt a horthysta haderő második nagy veresége. A hadsereg április 17-től július 
végéig több mint 50 000 embert vesztett. (HIL. m. kir. VKF. ein. 1. oszt. Tájékoz
tatók 1944. május—július hóra. 269. cs.) 

12 Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza 1941—45: 
Vojennoje Izdatyelsztvo. Moszkva 1962. Tom 4. sztr. 261. 

13 Uo. sztr. 271. 
14 K. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkriegs. Bonn 1954. (463. o. 

oroszul.) 
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gyorscsoportok a hadművelet 5. napjának végére 150 km-t 
nyomultak előre. 

Ez a csapás széttörte^a német arcvonal Balkánt tartó lánc
szemét és a hadászati helyzetet Délkelet-Európában gyökere
sen megváltoztatta. Románia és Bulgária kilépett a háborúból, 
fegyveres erejét Németország ellen fordította. A szovjet had
sereg előtt megnyílt az út Magyarország és Jugoszlávia fel
szabadításához. 

A iasi—kisinyovi hadművelet ennél sokkal többet is je
lenthetett volna a magyar nép történetében, különösen ha 
arra gondolunk, hogy eredményei nemcsak Románia és Bul
gária kiszakadásához teremtettek kedvező felételeket a fa
siszta blokkból, hanem a Horthysta-Magyarország háborúból 
való kiléptetéséhez is. A lehetőséget azonban nem volt, aki 
kihasználja. Horthyék és a magyar hadsereg vezetői csak a 
helyzet értékelésével foglalkoztak, de cselekvésre még augusz
tus végén sem tudtak ésszerű álláspontot kialakítani. 

Kétségtelen, hogy az uralkodó osztályok egy része Horthy
val az élen felismerte, hogy Németország a háborút elvesz
tette. Mindenáron azonban uralmuk fenntartására és átmen
tésére törekedtek. Ennek megvalósítását az amerikai—angol 
megszállásban látták. A második arcvonal megnyitása, a szö
vetségesek 1944 nyári olaszországi sikerei után az angol— 
amerikai csapatok közelgő partraszállását várták a Balkánon 
is. Szemükben újra felcsillant annak a reménye, hogy jönnek 
az angolszászok és megakadályozzák a szovjet csapatok to
vábbi előnyomulását. Horthyék ismerték Churchillék balkáni 
terveit, minden bizonnyal ezért reménykedtek még 1944 szep
temberében is angol csapatok megérkezésében. 

A balkáni partraszállás problémáinak elemzésére jelen 
esetben nincs lehetőségünk. Mindössze annyit kívánok meg
jegyezni, hogy téves és nem helytállók — egyes történelmi 
művekben hangoztatott — megállapítások, hogy az angolok 
balkáni partraszállása azért maradt el, mert a nyugati szö
vetségesek kénytelenek voltak tartani magukat a Szovjetunió
val kötött megállapodáshoz, hogy a Balkánra nem küldenek 
csapatokat.15 Olyan megállapodás a szövetségesek között, hogy 
a nyugatiak nem küldhetnek csapatokat a Balkánra, nem köt
tetett. A teheráni konferencián, amelyre egyes szerzők hivat-

15 Az egyetemes és magyar hadművészet története (Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum kiadása. Kézirat) Zrínyi Katonai Kiadó III/2. k. 68. o. A. Gyeborin: 
A második világháború, Zrínyi Katonai Kiadó 1961. 367—368. o. és Adonyi Fe
renc: A magyar katona a második világháborúban. 1941—1945. Férd. Kleinmayr, 
Klagenfurt 1954. 68—69. o. 
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koznak, a szovjet állam vezetői valóban mindenekelőtt az 
„Overlord" végrehajtását követelték, mint a Németország el
leni háború második arcvonalának alapját. 

A második arcvonal Nyugat-Európában való létrehozásá
nak szükségességét bizonyítva a szovjet állam vezetői sem a 
teheráni konferencián, sem azután nem vetették el, nem elle
nezték az angolok délkelet-európai elgondolásait. A Szovjet
unió Törökország beléptetését Németország elleni háborúba 
— ami feltétlen egyet jelentett volna a Balkánon megindított 
hadműveletekkel, angol csapatok megjelenésével és azok elő-
nyomulásával az Adriai tenger partján, valamint a Duna
medence felé — nemcsak nem ellenezte, hanem támogatta is.16 

Churchillnek arra a javaslatára, hogy Törökország be
vonásával kapcsolatban mindent meg kell tenni, Sztálin a kö
vetkezőket válaszolta: „Természetesen nagyon jó lenne, ha 
Törökország belépne a háborúba . . . Meg is kell kísérelni rá
venni . . . arra, hogy harcoljon . . . sok a hadosztálya, amelyek 
csak tétlenkednek."17 Igaz, a szovjet államfő hozzátette, hogy 
kételkedik az akció sikerében, de amint látjuk, nem ellenezte, 
ellenkezőleg, mint ezt a konferencia dokumentumai igazol
ják, katonai szempontból kívánatosnak tartotta. Törökország 
beléptetése a háborúba azonban nem sikerült. Ennek követ
kezményeként hadműveletet a Balkánon csak partraszállás 
után hídfőből lehetett volna indítani. Ez viszont jelentős erők 
összpontosítását követelte, amire 1944 nyarán az amerikai— 
angol szövetségeseknek nem volt lehetőségük. A helyzet úgy 
alakult, hogy 1944 elején a Földközi-tengeri hadszíntéren 
levő erők és eszközök egy részét igénybe kellett venni az 
északnyugat-franciaországi partraszálláshoz.18 Az erők másik 
részét pedig a dél-franciaországi partraszállás végrehajtására 
vették számításba. Az angol—amerikai csapatok harmadik ré
sze Olaszországban volt lekötve. 

Churchill 1944. július 12-én Sztálinnak küldött levelében 
beismeri: nincs erejük és eszközük, hogy Törökországot támo
gassák, ha mégis belépne a háborúba. A brit kormányfő épnen 
ezér t 1944 n y a r á n Törökor szágo t m á r n e m a h a d b a l é p é s r e , h a 

ie Mezsdunarodnaja Zsizny No. 7. 1961. sztr. 181—183. és No. 8. sztr. 146— 
147. A teheráni konferencia anyaga. 

17 uo . No. 7. sztr. 183. 
18 M. o. No. 7. szttr. 181. és No. 8. sztr. 150. A Földközi-tenger térségéből 

két hadosztályt, valamint deszant hajók egy részét és egyéb eszközöket átadtak 
az „Overlord" hadműveletnek. Az amerikaiak pedig négy hadosztályt vontak 
ki ugyanerre a célra. 
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nem csak diplomáciai kapcsolatok megszakítására kéri.19 

Az angolok balkáni tervét 1944 nyarán tehát nem a Szovjet
unió ellenvetése, hanem Törökország magatartása és az ame
rikai—angol hadvezetés katonai lehetőségei hiúsították meg. 

1944. augusztus végén, szeptember elején azonban a hadá
szati helyzet gyökeresen más volt. A 2. Ukrán Front csapatai 
a iasi—kisinyovi hadművelet eredményeinek jó kihasználása 
következményeként augusztus végén kijutottak, vagy útban 
voltak Magyarország határai felé. A 3. Ukrán Front előnyo
mulása pedig sejtetni engedte, hogy tevékenységének fő irá
nya Bulgária és Jugoszlávia, azaz a Balkán lesz. Ebből arra 
is lehetett volna következtetni, hogy a Balkánra angol—ame
rikai csapatok már nemigen érkeznek. Ilyen körülmények kö
zött angol megszállást várni azt jelentette, hogy a kialakult 
katona-politikai helyzetet a Lakatos-kormány nem vette figye
lembe. A tervek tehát, amelyeket Horthy ék 1944 szeptember 
elején szövögettek, irreálisak voltak, pusztán vágyakra épül
tek. Ennek következménye, hogy Magyarország a katasztrófa 
utolsó órájában sem tudott kilépni a fasiszta szövetségből, 
annak ellenére, hogy ehhez 1944 augusztus végén és szeptem
ber első napjaiban a hadászati hadműveleti helyzet és a po
litikai körülmények is kiválóan megfeleltek. 

Malinovszkij marsall csapatai Románia felszabadítása 
után az ellenséget üldözve folytatták előnyomulásukat. A né
met hadvezetésnek azt a tervét, hogy a keleti és a déli Kár
pátokban tartós védelmet létesít és feltartóztatja a szovjet 
csapatokat, meghiúsultak. Átkeltek a Kárpátokon szeptember 
első felében, visszaszorították a Dél-Erdélybe betört német— 
magyar alakulatokat és 15-ére kijutottak Kimpulung—Moldo-
veneszk, Régen, Marosvásárhely, Torda, Bród, Karánsebes, 
Turnu-Severin vonalára.20 

Ezek után felvetődhet a kérdés, hogy a kedvező feltétel 
kihasználására Horthyéknak a háborúból való kiugrásra meg
volt-e a reális lehetőségük? Nem vádoljuk alaptalanul Horthyt 
és a hadsereg vezetőit, amikor azt állítjuk, hogy augusztus vé
gén elszalasztották a fasiszta szövetségből való kilépésre kí
nálkozó legkedvezőbb alkalmat? 

19 Sztálin üzenetváltása az USA. és Nagy-Britannia kormányfőivel. 1941— 
1945. Kossuth 1958. I. k 284. o. „Törökország hajlandó . . . megszakítani kapcso
latait a tengelyhatalmakkal — írja Churchill Sztálinnak. Én egyetértek önnel 
abban, hogy Törökországnak hadat kellene üzennie, de attól tartok, hogyha 
ezt megmondjuk, makacskodni fog, repülőgépeket követel . . . továbbá együttes 
katonai akciókat követelhet Bulgáriában és az Égei-tengeren, amikor most nin
csenek meg a szükséges eszközeink. . . Fegyvert követelhet, mi pedig nem ad
hatunk, mivel az év elején neki szánt készleteket -már másutt használtuk fel." 

20 Isztorija Velikoj Otyecsetvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: I. m. 
Tom 4. sztr. 281. 
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Horthyéknak Románia átállása után nemcsak kedvező k ö 
rülmények teremtődtek a kiszakadásra, hanem megvolt hozzá a 
lehetőségük is. Ez a következő tényekkel bizonyítható. 

A szovjet csapatok a hitleristák déli szárnyának fő erős
ségét a „Dél-Ukrajna" hadseregcsoportot szétverték. Friess-
ner visszaemlékezésében arról ír, hogy a Kárpát-medencében 
megtépázott, leharcolt, élőerőben és hraci technikában meg
gyengült egységek vonultak vissza, amelyeket csak rendezés 
után lehetett újra harcba vetni.21 

Az 1944 áprilisában alakult „Dél-Ukrajna" hadsereg
csoportba 47 hadosztály tartozott, ebből a német harcászati 
magasabb egységek száma 25 volt.22 Létszámát tekintve meg
közelítette a 650 000-t.23 A számokból láthatjuk, hogy a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoport igen komoly erőt képviselt. Azt a 
feladatot kapta, hogy lasi—Kisinyov körzetében a védekezésre 
alkalmas terep adottságait kihasználva menjen át védelembe 
és biztosítsa a balkáni irányt. 

A csoport szervezésénél, feltöltésénél jelentős szerepet 
játszott a német főparancsnokság 1944 tavaszi helyzetértéke
lése. Ügy vélem, nem lesz érdemtelen pár gondolatot erről 
is elmondani. A hitlerista hadvezetés 1944 nyarán a szovjet 
hadsereg főerőkifejtését az arcvonal déli szárnyán vár ta : 
A Fekete-tenger és Lvov között az „Észak-Ukrajna" és a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportok ellen. A „Közép" és az „Észak" 
hadseregcsoportokkal szemben csak lekötő jellegű tevékeny
séggel számolt. Ettől a következtetéstől még akkor sem tért 
el, amikor már adatokkal rendelkezett arról, hogy a szovjet 
főparancsnokság Bjelorussziában a „Közép" hadseregcsoport
tal szemben erőket összpontosít. Keitel egy 1944 májusában 
tar tot t értekezleten kijelentette: „Az ellenség adott csoportosí
tásából és az általános katona-politikai helyzetből arra kell 
következtetni, hogy az oroszok főerőiket az arcvonal déli szár
nyán összpontosítják, valószínű a lvovi és a bukaresti i rány
ban."24 

Az események, mint ismeretes, nem így következtek. 
A szovjet főparancsnokság 1944. június 23-án Bjelorusziában 
és július 13-án a lvov—szandomiri irányba támadó hadműve
leteket indított. A tartalékok hiányában küszködő német had-

21 Friessner: Verratene Schlachten. (Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn) Halsten Verlag. Hamburg 1956. 107. o. 

22 Sztaornyik matyreialov po szosztavu vojszk Germannyii: i. m. sztr. 132— 
137. 

23 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: i. m . 
Tom. 4. sztr. 259. A 650 000 csak a „Dé l -Ukra jna" hadse regcsopor t á l l o m á n y á b a 
tar tozó német és r o m á n csapatok l é t számára vonatkozik . 

24 u o . 130. o. 
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vezetést a nem várt nagyméretű hadműveletek igen nehéz 
helyzetbe hozták és arra kényszerítették, hogy az arcvonal 
más szakaszairól vonjon el erőket.25 1944 júliusában a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportból mintegy tíz hadosztályt Belo
russziába és a lvov—szandomiri irányba dobtak át. A balkáni 
irányból elvont erőket a iasi—kisinyovi hadművelet megindí
tásáig a német hadvezetés már nem tudta pótolni. Tartalékait 
a szovjet csapatok bjelorusziai és szandomiri támadása fel
őrölte. A iasi—kisinyovi hadművelet megindításának pillana
tában tehát csak 15—17 német magasabb egységgel számol
hatunk. Ennek fő erőit a szovjet csapatok bekerítették és meg
semmisítették. Az ellenség halottakban és foglyokban 256 000 
katonát vesztett.26 

A „Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése, a román for
dulat igen súlyos, túlzás nélkül állíthatjuk, katasztrofális hely
zetet teremtett a délnyugai irányban. A német hadvezetés az 
arcvonal déli szárnyán hadműveleti tartalékokkal a balkáni 
és a magyarországi hadászati irányok lezárására nem rendel
kezett. Friss erőket a szovjet csapatok előnyomulásának fel
tartóztatására nem vethetett ütközetbe. A Vörös Hadsereg 
augusztus végén és szeptember első felében teljesen felzárkó
zott a magyar határra. A Keleti Kárpátok gerincén27 egyes 
alakulataival már augusztus utolsó napjaiban átkelt. A német 
hadvezetésnek új védelmi vonalat az augusztusi áttörés után 
az előzőtől nyugatra mintegy 700 km-re, általában az akkori 
magyar határ mentén sikerült csak létrehozni. Ezt is csak 
Horthyék támogatásával. A német főparancsnokságnak 1944 
augusztus végén nem voltak erői arra, hogy a Keleti és Dél
keleti Kárpátok átjáróit birtokba vegye. Az utóbbi megszállá
sára a támadást szeptember 5-én, akkor is alapvetően a 2. ma
gyar hadsereg erőivel indították meg. 

El kell oszlatnunk azt a téves felfogást, hogy Magyar
országon a román átállás időszakában félmillió német katona 
állomásozott. Ha a németek szabad alakulatokkal és 500 000 
fős megszálló erőkkel rendelkeznek — mint ahogy ezt egyes 
forrásokban állítják —, a bukaresti fordulat után minden bi
zonnyal azonnal megszállták volna a Keleti és Déli Kárpátok 
átjáróit, s a harcot az előnyomuló szovjet csapatokkal nem 
Észak-Erdély határain veszik fel, hanem a védelemre kiválóan 
alkalmas Kárpátokban. 

25 A másod ik v i lágháború 1939—1945: i. m. 259. és 267. n. 
26 Uo. 279. O. 
27 OL. Mt. j kv . 1944. augusz tus 25. 
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Igen sokan akkor is és azután is azzal érveltek a háború 
folytatása mellett, hogy Magyarország területén félmillió né
met katona állomásozott, amivel szemben a magyar hadsereg 
nem vehette fel a harcot. Ezért Magyarországnak nem volt 
más választása, mint folytatni a háborút és a várakozás állás
pontjára helyezkedni. A Lakatos-kormány augusztus 29-i első 
minisztertanácsán kérte a német hadvezetést, hogy az elő
nyomuló szovjet csapatok feltartóztatására a Magyarország 
térségében levő mintegy 500 000 katonát vesse be.28 Horthy 
1944 júniusi Hitlerhez írt levelében 250 000-et említ.29 Mind
két dokumentumban a német erők létszámadatai túlzottak. 

1944 márciusában magyar és német források alapján kb. 
9—10 hadosztálynyi erő szállta meg az országot.30 Nincs ada
tunk a „Margarethe I" tervet végrehajtó csapatok létszámára 
vonatkozólag. Tételezzük fel — ami azonban teljesen kizárt —, 
hogy a Magyarország megszállására alkalmazott egységek tel
jes feltöltöttségüek voltak. Német hadosztályok létszáma álta
lában 15—16 000 körül mozgott, 1944-ben azonban ritkán ta
lálkozunk teljes létszámú magasabb egységekkel. A gyakoribb 
a 10—12 ezres hadosztályok száma. A németek a legnagyobb 
erőfeszítéssel szedték össze a megszálláshoz szükséges csapa
tokat. A tervet többször módosították éppen abból kifolyólag, 
hogy megfelelő erőt a feladat végrehajtására nem tudtak össz
pontosítani. Hitler nemcsak politikai okokból alkudozott Hor
thyval és kereste a viszonylag békés megoldás módszerét, ha
nem katonai kényszerből is. Németországnak nemcsak Magyar
ország termelőképességére, nyersanygára, hanem katonai ere
jére is szüksége volt a Galíciában keletkezett rés betömésére 
Ezért keresték azt az utat, amely lehetővé teszi továbbra is 
Magyarország teljes igénybevételét, legalábbis keleten a Szov
jetunió elleni háború folytatásához. A megszállás első napjai
ban a hitlerista vezetők körében a magyar hadsereg kérdése 
központi ü?v volt. A „Margarethe I" tervet irányító politikai 
és katonai vezetők is elég gyorsan felismerték, hogy az adott 
helyzetben a legcélszerűbb nem a hadsereg lefegyverzése és 
újbóli megszervezése, hanem azonnali mozgósítása és német 
hadműveleti vezetés alatti alkalmazása, lehetőleg német sereg
testek közé beékelve. Ezel kettős feladatot óhajtottak meg
oldani. Egyfelől Magyarország erőinek igénybevételével stabi
lizálni Galíciában az arcvonalat. Másfelől mielőbb szabaddá 

28 OL. Mt. jkv . 1944. augusz tus 29. 
29 H o r t h y Miklós T i t kos I r a t a i . K o s s u t h K ö n y v k i a d . , 1962. 456. o 
30 Magyarország megszállásával kapcsolatos német irodalmat feldolgozta 

Kun József: „Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és lefo
lyása, 1943. szeptember — 1944. március". Hadtörténelmi Közlemények 1963/1. 
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tenni az ország megszállásában részt vevő erők nagy részét. 
„Világos előttem — írta Veesenmayer március 21-i jelentésé
ben —, hogy a legfontosabb feladat abban áll, hogy a jelenleg 
Magyarországon állomásozó német csapatokat messzemenően 
szabaddá tegyem."31 

A javaslat Berlinben is elfogadtatott és március 26-án 
Greifenberg altábornagy már megkapta az utasítást: „. . . a ma
gyar hadseregnek lehetőséget kell adni, hogy az előző kor
mány bűneit jóvátegye."32 Ennek alapján március 29-én egy 
német—magyar katonai konferencia megtárgyalta a szüksé
ges intézkedéseket. Az értekezlet határozatának lényege: min
den hadi feltöltött seregtestet haladéktalanul a Kárpát-arc
vonalra kell küldeni, a póthadosztályokat fel kell tölteni és 
a lehető leggyorsabban szintén a harctérre irányítani.33 Miután 
a magyar vezérkar ezeket a követeléseket elfogadta és meg
valósítására a szükséges intézkedéseket folyamatba tette, a 
megszálló német csapatok zömét kivonták az országból. Weichs 
tábornagy Budapestről visszatért Belgrádba és április 25-én a 
,,Margarethe I" hadművelet hivatalosan befejeződött.34 

A hadsereg kérdésével kapcsolatban felsorakoztatott t é 
nyek meggyőzően bizonyítják, hogy Magyarország megszál
lása katonai szükségszerűség volt, s hogy Nélmetonszágnak 
Horthy ék haderejére nagyon is szüksége volt. 

Német—magyar adatok alapján Magyarország megszállá
sában tehát — kilenc hadosztálynyi erő vehetett részt. Ez a 
már ismertetett létszámadatokkal együtt nem lehetett több 
150—200 000 katonánál. Az arcvonal helyzete viszont — mint 
erre már utal tunk — arra kényszerítette a német hadvezetést, 
hogy a megszálló hadosztályaik nagy részét 1944 tavaszán és 
nyarán kivonják. 1944 augusztus végén, szeptember elején 
3—5 német hadosztálynyi erő államásozhatott csak Magyar
országon.35 Létszámukat tekintve nem haladhatta meg a 
45—65 ezer főt. Hitler ekkor már nagyon szűkében volt a ka
tonáknak. Még oda sem tudott elegendőt adni, ahol feltétlen 
szükség lett volna. 

Ezért követelték Lakatosék szinte ultimátumszerűén a 

31 GFM 2—99. 109911. Veesenmayer 1944. március 21-i jelentése. Idézi: Ránki 
György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Kossuth Könyvkiadó, 1964. 271. o. 

32 A. Hillgruber: Das deutsche — Ungarische Verhätnis im letzten Krigs-
jahr. Wehrwissenschaftliche Rundschau 1960. február. 84. o. Lásd még idevonat-
kozólag: C. A. Macartney: October fifteenth a history of -modern Hungary 
1929—1945. Edinburgh University press. 1957. Part II. 253. o. 

33 uo. 
34 A Hi l l g rube r : u. o. és C. A. M a c a r t n e y : u . m . 257. o. 
35 L. F. C. F u l l e r : T h e second Wor ld W a r 1939—1945. St ra tegica l a n d 

Tact ica l His torg . L o n d o n 1948. 139. o. (oroszul) . 

460 



német csapatokat. Vörös János vezérkari főnök a miniszter
tanács szeptember 8-i ülésén a dél-erdélyi kudarcot indokolva 
a német egységekkel kapcsolatban kijelentette, hogy: „ . . . n é 
met erők sem keletről, sem délről nem érkeztek be és német 
erők Magyarországon is alig voltak".36 Rámutatott arra is r 
hogy erősebb német segítségre nem számíthatnak, s hogy m a 
gukra vannak hagyva.37 

Nincs szándékunk lebecsülni a Magyarországon állomásozó 
német megszálló erőket. A létszámadatok ismertetésével mind
össze azt kívántuk bizonyítani, hogy nem a német megszálló 
erők fosztották meg Horthyt a cselekvéstől. 

A horthysta haderő létszáma 1944 augusztusában 600— 
700 000 fő, abszolút erőfölényben volt a megszálló német csa
patokkal szemben.38 Még ha figyelembe vesszük is az 1. had
sereg arcvonalán tevékenykedő német egységeket, és a Keleti 
Kárpátokon keresztül visszavonult német alakulatokat39, a 
honvédség élőerőben akkor is jelentősen felülmúlta a néme
teket. Ez az erő a szovjet csapatokkal együttműködve bősége
sen elegendő lett volna az országban állomásozó és a Romá
niából visszaözönlő német alakulatok lefegyverzésére. 

Ezek véleményünk szerint azok a legjellemzőbb tényezők r 
amelyek igazolják, hogy Horthyéknak Románia átállása után 
a kiugráshoz az objektív feltételek adva voltak. Hiányzott 
azonban a poliikai és katonai vezetők akarata. Különösen nagy 
hiba volt, hogy a kilépést még akkor sem kelet felé akarták, 
amikor a szovjet hadsereg már Magyarország határaihoz ér
kezett. 

A hadműveleti helyzet és a német—magyar erőviszony 
alapján túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az országot megszállva 
tartó erők semmi szín alatt nem akadályozhatták volna meg a 
kiugrást, ha a kormány és a hadsereg vezetői erre vállal
koznak. 

Minden alapunk megvan annak a feltételezésére, hogyha 
a Kárpát-Ukrajnában és Észak-Erdélyben tevékenykedő 1. és 

36 Magyarország és a másod ik v i l ágháború : i. m. 475. o. 
37 Uo. 474. o. 
38 HIL. A békeelőkész í tő biz. ka t . ir. 1/2. és XV/10. 
39 A ,,Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése után a 2. Ukrán Front 

jobbszárny csapatai megkezdték a 8. német hadsereg visszavonuló egységeinek 
üldözését. A 8. hadseregből mindössze 5 hadosztály és néhány önálló egység 
kerülte el a teljes szétverést. Ezek a keleti Kárpátokban a visszavonulás során 
az átjárókat, szorosokat igyekeztek megszállni és ott védelmet kiépíteni. Az 
1. magyar hadsereg jobbszárnyától Brassó Északkelet körzetéig ezek a német 
egységek tevékenykedtek. Sokkal rosszabb volt a helyzet a 6. német hadsereg
nél, csak jelentéktelen erőket tudott a Dny észter an túlról visszahozni. A had
seregnek csak maradványai menekültek be Erdélybe. (K. Tippelskirch: i. m-
463. o.) 
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2. magyar hadsereg a szovjet csapatok előtt megnyitja a hegy
vidék útvonalait és a németek ellen fordul, a kiugrás augusztus 
végén minden nagyobb 'zökkenő nélkül végbemegy. Talán 
még gördülékenyebben, mint Romániában. A németek ugyanis 
a Romániában kapott ütéstől még nem tértek magukhoz. Még 
egy csapás augusztusban és a déli szárny teljes szétesését ered
ményezhette volna. 

Katonai szempontból értékelve a helyzetet: a magyar had
sereg átállása, az arcvonal megnyitása pár nap alatt a Kárpát
vonal darabokra hullását eredményezi, azaz Magyarország 
északkeleti, keleti és délkeleti határai mentén tervbevett új 
német arcvonal kialakítását meghiúsítja. Ebben az esetben a 
Duklai-hágótól Makóig az arcvonal teljesen felszakadozott 
volna. A németek kilátástalan hadműveleti és hadászati hely
zetbe kerülnek. S hogy mindez nem következett be, nem a 
német megszálló csapatokon múlott, hanem Horthyn és vezér
karán. Magvarország politikai és katonai vezetői még szep
tember elején sem ismerték fel, hogy a fenyegető katasztrófá
ból való kijutás egyetlen járható útja a katonai: azonnali fegy
verszünet a Szovjetunióval és szembefordulás a németekkel. 

Horthy ék nem ezt az utat választják. Segítséget kérnek 
a németektől a szovjetellenes háború folytatásához. Mindent 
készek voltak áldozni, csak feltartóztassák a szovjet hadsere
get a Kárpátokban, amíg megérkeznek a nyugati szövetsége
sek. Ez volt a lényege az augusztus 29-én alakult Lakatos
kormány katonapolitikájának. Ezen csak akkor változtattak 
és akkor küldték el képviselőiket Moszkvába, amikor már be
igazolódott, hogy a szovjet csapatokat sem a Kárpátokban, 
sem az ország határain nem lehet feltartóztatni és a nyugatiak 
is tudomásukra adták, hogy Magyarországnak fegyverszüneti 
kérelmével a Szovjetunióhoz kell fordulni. 
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MAGYARORSZÁG AZ UTOLSÓ CSATLÓS SZEREPÉBEN1 

Pintér István 

Hozzászólásomban az utolsó csatlós szerepét a magyar 
hadsereg vezérkarának, illetve tisztikarának oldaláról, vala
mint a magyar baloldali erőknek ezzel kapcsolatos álláspontjá
ról szeretném néhány adattal megvilágítani. 

Ismeretes, hogy a magyar hadsereg tábornoki karának, 
tisztikaránk zöme a fasiszta Németországot messzemenően tá
mogató, úgynevezett „feltétlen németbarát" kormányok poli
tikájánál is következetesebb Hitler-barát politikát követelt. 

Ennek okát részletesen elemezni nem e rövid felszólalás 
feladata. Talán néhány lényeges problémára hívnám fel a 
figyelmet. Azok a tisztek, akik a második világháború idejére 
elérték a tábornoki rendfokozatot, a vezérkar élére kerültek, 
jórészt az Osztrák—Magyar Monarchia emlőin nevelkedtek fel. 
A szűklátókörű, a reálpolitikát nélkülöző porosz katonaiskola 
volt a mintaképük, mélyen magukba szívták a porosz milita
rizmus szellemét. A Horthy-rendszer első évtizede nem sok 
jóval kecsegtetett a magyar tisztikar számára. Ök a hadsereget 
megillető szerepet, a ranglétra fokán való gyors előrehaladást 
a területi revízió fegyveres megoldásától remélték. Ezért talál
kozunk a Bethlen-kormány idején is több olyan — a vezérkar, 
vagy a vezérkarhoz közel álló, magasrangú tisztek által ké
szített — javaslattal, amely a revízió fegyveres megoldásának 
tervét és a kormánynak ezziel kapcsolatos feladatait foglalja 
magában. 

Gömbösnek a kormány élére kerülésével — amely lényegé
ben egybeesett Hitler hatalomra jutásával —, Magyarország 
és a fasiszta Németország kapcsolatainak szorosabbá válásá
val új „soha nem látott" lehetőségek nyíltak meg a magyar 
tisztikar előtt, nemcsak katonai vonatkozásban, hanem a poli
tikai élet befolyásolásában is. Ismeretes, hogy már Gömbös 
idején megindult a tisztikarnak az államigazgatásba való be
építése. A harmincas évek végén a háborús készülődés, a re -

1 Pintér István hozzászólása, Borús József: A magyarországi hadművele
tek jelentősége a második világháború történetében, című előadásához. 
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vízió napirendre kerülése tovább növelte ezt a befolyást. Nyíl
tan követelték az ország militarizálását, a hitleri fasizmus 
módszereinek átvételét, azaz a totális fasizmus bevezetését, a 
külpolitikában pedig a fasiszta Németország fenntartás nélküli 
kiszolgálását. 

A hadseregnek a politikai életre gyakorolt befolyását 
mértéktelenül megnövelte az 1939 tavaszán, közvetlenül a 
második világháború kitörésének előestéjén hozott új hon
védelmi törvény. Ettől kezdve a tisztikar nemcsak az állam
igazgatásra, hanem a gazdasági életre is egyre nagyobb be
folyást gyakorolt. A második világháború kitörése után be
vezetett kivételes hatalom ugyancsak a német fasisztákat min
den fenntartás nélkül kiszolgáló tisztikarnak kedvezett. A ma
gyar gyáripar üzemeinek nagy részét hadiüzemekké nyilvání
tották és élükre katonai parancsnokok kerültek. (1943-ban a 
nagybirtokok egy része is katonai parancsnokokat kapott.) 

1940 őszén Teleki miniszterelnök Horthy hoz intézett be
adványában kénytelen volt megállapítani: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: 
az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden 
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a 
törvényes kormányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja".2 

A háború kezdetétől számos esetben előfordult, hogy a 
katonai vezérkar a kormány tudtán kívül, vagy azt túllicitálva 
tet t messzemenő ajánlatokat a német fasisztáknak. Ismeretes 
az az ügybuzgalom, amely pl. Werth Henrik vezérkari főnököt 
jellemezte Jugoszlávia megtámadásában, vagy éppen a Szovjet
unió elleni hadüzenet létrejöttében. 1941 augusztusában a 
németbarátságáról közismert Bárdossy miniszterelnök is kény
telen Horthyhoz fordulni, mer t a vezérkari főnök a németek
nek önhatalmúlag újabb javaslatokat tett a szovjetellenes há
borúban való nagyobb katonai részvételre. ,,. . . a vezérkar 
főnöke ilyen elgondolások alapján formál magának jogot arra, 
hogy a magyar kormány elhatározásait és intézkedéseit felül
bírálja — állapítja meg Bárdossy —, a jövőre nézve teendői 
tekintetében követeléseket állítson fel, teljes tisztelettel, őszin
tén meg kell állapítanom, hogy — az eddigi tapasztalatokat is 
tekintetbe véve — az együttműködés lehetőségét a vezérkar 
főnökével, sajnálatomra, nem látom biztosítva".3 Ezután Hor
thy kénytelen Werth Henriket meneszteni, de utóda, Szombat
helyi — ha nem is volt annyira „önzetlen", mint előde — ő is 
messze előtte jár t a kormány által helyesnek vélt, Hitlernek 

2 Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth 1963. 239. o. 
3 Horthy Miklós titkos iratai. 307. old. 
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nyújtandó támogatásban. Szombathelyi tevékenységére a ko
ronát azonban a fasiszta német módszerekre annyira jellemző 
újvidéki kegyetlen mészárlás, majd a 2. hadsereg voronyezsi 
pusztulása — bár ezért elsősorban a kormányt terheli a fele
lősség —' tet te rá. 

Minden józanul, az eseményeket, a háború menetét reáli
san szemlélő, az ország sorsáért kicsit is aggódó politikus előtt 
világos volt, hogy ilyen vezérkarral és hozzá hasonló tisztikar
ral a németektől elszakadni, a háborúból kilépni nem lehet, 
de semmit sem tettek ennek megváloztatására. 

1942 őszén a hadsereg magas rangú tisztjei közül mégis 
akadt egy, aki józanul ítélte meg a háború kimenetelét, és a 
fasiszta Németország és csatlósai sorsát. 

Kiss János nyugalmazott altábornagy a katonai erőviszo
nyokat elemezve arra a megállapításra jutott, hogy: „Német
országnak immár 16 hónap ót tartó teljes katonai erőkifejtése 
Keleten nem hozta meg a várva várt s i k e r t . . . Figyelembe 
véve azon körülményt, hogy az észak-afrikai hadszíntéren és 
a meghódított területek megszállására alkalmazott katonai 
erőktől eltekintve az egész német véderő 1942. évben is kele
ten nyert alkalmaztatást és erőkifejtését zavartalanul a szov
jet ellen érvényesíthette, feltűnő az 1942. év teljesítményei
ben mutatkozó visszaesés. Mindebből nem akarok messzemenő 
következtetést levonni. Egyet azonban már most megállapítok: 
a Német Birodalom erőkifejtése az európai szárazföldön a 
csúcspontján túl v a n . . . valószínű az is, hogy a szovjet had
sereg az angolszászok erőkifejtésével együttműködve nyugati 
irányú offenzívába kezd . . . a szovjet birodalom életereje tú l 
szárnyal minden eddigi elképzelést." Kiss János ezután rész
letesen foglalkozott a magyar hadsereg tisztikara németbarát 
beállítottságának okaival. Sürgette egy, Magyarország önálló
ságát biztosítani tudó ütőképes hadsereg létrehozását.4 Ebben 
az időben azonban még kevesen vették komolyan Kiss János 
figyelmeztető szavát. 

A "szovjet hadsereg volgai győzelme és ezt követő tavaszi 
nagy offenzívája, valamint 1943 nyarán a fasiszta Olaszország 
kapitulációja végérvényesen eldöntötte a fasiszta tábor sorsát. 
Ismeretes, hogy a Kállay-kormány is tett bizonyos lépéseket, 
hogy az úri Magyarországot, a Horthy-rendszert a rohamosan 
süllyedő hajóról még idejében révbe vezesse. 

A Kállay-féle hintapolitika azonban mindvégig meg
maradt a külpolitikai tapogatódzás, az antifasiszta világkoalíció 

4 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/42. 
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nyugati szárnya egyes diplomatáival való tárgyalgatás vona
lán és az országon belül szép keveset tett annak érdekében, 
hogy az általa elképzelt kiugrásnak bizonyos realitást is köl
csönözzön. Pedig Kállaynak 1943 nyarán már elég világosan 
tudomására hozták, mit kell tennie. 

A baloldali antifasiszta erők, maga a kommunista párt is, 
1943 előtt alig tartottak fenn kapcsolatot a hadsereg tisztikará
val. Hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyták ezt a rend
kívül fontos kérdést, és csak 1943-ban találkozunk első ízben 
a hadseregre vonatkozó részletesebb elemzéssel. 

Ezért van különös jelentősége a Független Kisgazdapárt 
által 1943. július 31-én Kállayhoz eljutott memorandumnak. 
Köztudott, hogy ezt a memorandumot Bajcsy-Zsilinszky Endre 
írta, s a munka során beható tárgyalásokat folytatott a kis
gazdapárt, a szociálidemokrata párt, s a kommunista (illetve 
ebben az időben) Békepárt képviselőivel. A memorandum egé
szének értékelése nem feladata felszólalásomnak. Itt csak egy 
kérdést szeretnék kiragadni. A memorandum legalapvetőbb
nek a németekkel való szakítást, a háborúból való kiválást tar
totta. Ennek végrehajtását azonban, szemben a Kállay-kor-
mánnyal, csak úgy vélte megoldhatónak, ha ezt belpolitikailag 
is megalapozzuk. „Nem kétséges, hogy szabad önrendelkezé
sünk visszaszerzésének és érvényesítésének, ennek során sem
legességünk kimondásának nem deklaratív része nehéz — ol
vashatjuk a memorandumban — . . . hanem a belső átállítás 
erre az irányra. Pedig a belső átállítás nélkül egyfelől aligha 
valósulhat meg szilárd érvénnyel maga a deklaráció, másfelől 
nélküle többé-kevésbé üres szó marad csupán". Majd így foly
tatja: „Nyilvánvaló, hogy a gyors és határozott belső alapozás
nak előbb kell megtörténnie, minden lehetőség szerint a nem 
hadviselők, illetőleg semlegességi deklarációnál". 

Ezután részletezi a „belső alapozást" biztosító legfonto
sabb feladatokat. Különös fontosságot tulajdonít a hadsereg 
vezérkara, tisztikara felelősségre vonásának és teljes átszerve
zésének. „Távozniok kell mindazoknak a magasrangú katonák
nak, akik bármi módon osztoznak a felelősségben: a) háború
balépéseinkért, b) katonai felkészültségünk hiányosságaiért, 
hiányos katonai felszereléssel való kivonulásunkért . . . egész 
eddigi hadviselésünk vérlázító lelkiismeretlenségeiért, c) a „né
met—magyar sorsközösség" babonája, s a német győzelem föl
háborító szuggerálásáért és p ropagá lásáér t . . . általában a ma
gyar állami önállóság, függetlenség, a magyar katonai eszmény 
germán szellemű elhomályosításáért tisztikarunkban". 

A memorandum gondosan felvázolja azokat a feladatokat 
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is, amelynek végrehajtása során jelentősen csökkenne, illetve 
visszaszorulna a vezérkar befolyása a kormány, az államigaz
gatás hatáskörébe tartozó intézkedésekben. Nagyobb hatás
kört kíván biztosítani a honvédelmi miniszternek, amelynek 
katonai intézkedései nem kerülhetik meg a kormány beleegye
zését. Szükségesnek tartja „az egész honvédvezérkar és a hon
védelmi minisztérium személyi átszervezését".5 

Bajcsy-Zsilinszky Endre és az őt támogató baloldali erők 
valóban szakítani akartak Hitlerrel és jól látták, hogy ennek 
végrehajtása csak úgy biztosítható, ha a szakítás belső feltéte
leit a kormány végrehajtja. Számoltak azzal is, hogy ez német 
retorziót válthat ki. Ez esetben is vállalni kell a harcot. Ma
gyarországnak minden erejével szembe kell szállni a német 
megszállással — állapította meg a memorandum befejező ré
sze.6 Ez utóbbi volt az az egyik pont, amelyen a Kállay-féle 
hintapolitika megfeneklett, s amely miatt a memorandum ösz-
szes javaslata papíron maradt. Kállayval, majd később Horthy
val, s a rendszer más vezető egyéniségeivel a memorandumot 
benyújtó, illetve abban foglaltakat magukénak valló pártok 
vezetőinek, magának Bajcsy-Zsilinszky Endrének lefolytatott 
tárgyalásai, rendre eredménytelenül végződtek, mert Horthyék 
szerint ez maga után vonná a német megszállást. 

1943 második felében bekövetkezett események a fronto
kon, a moszkvai külügyminiszteri értekezlet egyfelől, a Kállay-
kormány kiugrási „kísérletének" egyre világosabban kirajzo
lódó csődje másfelől, arra késztette Bajcsy-Zsilinszkyékat. 
hogy felkérjék Kiss János altábornagyot: katonailag elemezze 
lehetséges-e a német fasisztákkal való szakítás esetén egy vár
ható német megszállás megakadályozása. Kiss János részletes 

5 a) Ilyen mindenekelőtt: a polgári és katonai hatáskörök újból való pon
tos szétválasztása és elhatárolása, az utóbbi évek során keletkezett 
hatásköri zavarok polgárháborús tüneteinek kiküszöbölésével. 

b) Ilyen: a vezérkari főnöki állás újabban alkotmányellenesen kiala
kult hatásköri túltengéseinek megszüntetése. Eltörlése a vezérkari
főnök külön hadbíróságának. 

c) Ilyen: a honvédfőparancsnoki állás visszaállítása, mert éppen a ve
zérkari főnöki és főparancsnoki más-más jellegű katonai funkció 
összeolvasztása vált egyik fő okává a hatásköri zavaroknak, mint a 
katonai hatóságok között, mind a katonai és polgári hatóságok között. 

d) Ilyen: hadműveleteken kívül a vezérkari főnök, a kinevezendő fő
parancsnok világos és félreérthetetlen alárendelése a honvédelmi 
miniszternek. 

e) Ilyen: a honvédelmi minisztérium úgynevezett defenzív osztályának 
teljes átszervezése az új — valójában a régi örökmagyar politika 
szellemében. 

f) Ilyen: az egész honvédvezérkar és a honvédelmi minisztérium sürgős 
személyi átszervezése. 

g) Ilyen: a magasabb katonai állások betöltésének gyökeres reviziója 
ugyanezen szempontok szerint. 

6 A memorandumot lásd: PI. Arch. BM. VII. res. sz. n. 
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memorandumban fejtette ki álláspontját.7 Kiss János egyér
telműen leszögezte, ha a fegyverben álló és gyors mozgósítás
sal fegyverbe állítható magyar hadsereg megfelelő vezérkar
ral és tisztikarral valóban szembe akar fordulni a németekkel, 
a harc a magyar hadsereg számára egy német támadás esetén 
— ismerve a németek katonai helyzetét — nem reménytelen. 
Kiss János tanulmányát mégvitatta Tombor Jenővel, a Ma
gyar Nemzet katonai szemleírójával — a felszabadulás után 
rövid ideig honvédelmi miniszter volt —, továbbá Nagybaczoni 
Nagy Vilmossal, volt honvédelmi miniszterrel, akik azonosítot
ták magukat Kiss János álláspontjával. Bethlen István válasz
levelében pl. azt írta: „Tartalma rendkívül érdekelt és annak 
megállapításaival teljesen egyetértek." Bethlen legfőbb ellen
vetése mégis az volt, hogy „haderőnkre vonatkozó adatok túl 
optimisták".8 », 

A memorandum ismeretének hiányában nincs lehetőségünk 
a katonai vonatkozású részeket elemezni,9 de az a megállapí
tása, hogy „a német megszállást nem az ellene való felkészü
lés, hanem éppen a teljes felkészületlenség provokálja", sokat 
elárul a terv készítőjének gondolataiból. Még ennél is többet 
mond az a Kiss János emlékiratából származó töredék, ame
lyet Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írott — az altábor
nagy munkáját — kísérő levelében szükségesnek vélt külön is 
kiemelni: „Egyfelől Magyarországnak semmi szín alatt sem 
szabad behódolni egy német megszállási szándéknak, másfelől 
Magyarország igen komoly katonai ellenállást fejthet ki a meg
levő belső katonai bajok mellett is, harmadszor a magyar el
lenállást akkor is vállalni kell, ha az nem kecsegtetne — való
színű sikerrel."10 

Kállay azonban e kérdésről még tárgyalni sem volt haj 
landó. Kállay nemcsak az angolokkal kötött előzetes fegyver
szüneti szerződésben foglaltakat nem teljesítette, hanem fi
gyelmen kívül hagyta azokat a javaslatokat is, amelyek — mint 

7 A memorandumot mindezideig nem találták meg. A kormányfő és a 
kormány különböző tagjaihoz küldött kísérőlevél másolatából tudunk a memo
randum tartalmára következtetni. A nyugaton megjelent memoárok sem emlí
tik Kiss János munkáját, csupán Kovács Imre Im Shatten der Sowjets című 
munkájában találunk utalást e munkára. 

8 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/126. 
9 Az iratok között találunk egy tervjavaslatot, amelyen azoknak a tisz

teknek, tábornokoknak a nevei vannak feltüntetve, akiknek irányításával a 
Kiss-féle terv végrehajtását megoldhatónak vélték. 

10 Bajcsy-hagyaték. Széchenyi Könyvtár 28/91. Kovács Imre fentebb emlí
tett könyvében arról ír; Kiss János azt ajánlotta Horthynak, hogy német túl
erő esetén, a magyar hadsereg vonuljon a Balkánra, és ott egyesüljön Tito és 
Mlhajlovich partizánjaival. S ha az angolszászok partra szállnak a Balkánon, 
vagy az oroszok elérik a Kárpátokat, a magyar csapatok a szövetségesek segít
ségével szabadítsák fel az országot. (Uo. 80. old.) 
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láttuk — lehetségesnek tartották a németekkel való szembe
fordulást. Hogy mennyire igaza volt Kiss Jánoséknak, azt töb
bek között az a körülmény is igazolja, hogy Hitlernek komoly 
erőfeszítéseket kellett tennie, hogy összeszedje Magyarország 
német megszállásához szükséges katonai egységeket. Holott a 
németek előtt is köztudott volt, hogy a magyar hadsereg élén 
zömében németbarát tisztek állnak, a kormány pedig semmit 
sem tet t a német megszállás megakadályozására, így az akció 
nem igényel jelentősebb katonai hadműveletet. 

Az ország megszállása után Hitler azonnal végrehajtotta 
annak az ellenkezőjét, mint amit 1943 nyarán Kállaynak Baj-
csy-Zsilinszkyék javasoltak. Az üj magyar vezérkari főnök 
Vörös János segítségével — aki teljesen bírta Veesenmajer 
bizalmát —, sikerült egy sor németbérenc tisztet a magyar 
hadsereg legfontosabb helyeire kineveztetni. Ezzel a magyar 
hadsereg gleichschaltolása lényegében befejeződött. 

Nem véletlen tehát, hogy 1944 október közepén, amikor 
Horthy végre elszánta magát, hogy fegyverszünetet kér, a had
sereg tisztikarában alig akadt néhány magasabb rangú tiszt, 
aki hajlandó lett volna Horthy felhívását teljesíteni. Többek 
között ezért sem lehetett megismételni az 1944. augusztus 23-i 
romániai eseményeket. 

Befejezésül még néhány mondatot: 1944 november elején 
megalakult a Magyar Front pártjait és más a Hitler- és nyilas
ellenes erőket tömörítő Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító 
Bizottsága, amely a fegyveres felkelés előkészítését és meg
szervezését tartotta legfontosabb feladatának. Ez a felkelés poli
tikai szerve volt. A katonai irányítást a MNFFB-án belül létre
hozott katonai vezérkar látta el. A Felszabadító Bizottság elnö
kének, Bajcsy-Zsilinszky Endrének javaslatára Kiss János al
tábornagyot jelölték" a katonai vezérkar élére. Kiss János al
tábornagy habozás nélkül vállalta a felkelés katonai irányítá
sával járó feladatokat. Kiss János nemcsak emlékiratokban, de 
a gyakorlatban is vállalta — élete árán is — a német fasisz
tákkal szembeni harcot. 
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AZ ORSZÁGOS SZINTŰ 
ÉS A HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ MUNKA ÖSSZEFÜGGÉSE1 

Dr. Kormos László 

A II. világháború magyarországi eseményeinek feldolgo
zása elodázhatatlan feladatot ró nemzedékünk történészeire. 
Soron következő nevezetes évfordulóink sürgetik, a nagyfokú 
érdeklődés igényli a részletes hadműveleti események adatai
nak felkutatását és hiteles feldolgozását. E téren vándorgyűlé
sünk célkitűzése és a most elhangzott előadás igen jelentős 
lépést jelent a magyarországi hadműveletek történeti esemé
nyének és jelentőségének tisztázásához. Igen komoly segítséget 
nyújt feldolgozó és további kutatómunkák fáradozásaihoz, egy
ben hasznosan járul hozzá az évek óta folyó országos szintű 
és helytörténeti vonatkozású kutatómunka eredményesebb ki
bontakozásához. 

Rövid felszólalásomban legyen szabad rámutatnom az or
szágos szintű történeti feldolgozómunka és a helytörténeti fá
radozás kölcsönhatására, helyesebben az általános történeti és 
helytörténeti munka összefüggésére, kapcsolataira jó viszo
nyára. Majd kutatásaim során felmerült néhány módszertani, 
illetve gyakorlati kérdésről szólnék a helytörténészek számára 
szolgáló segítőkészséggel. Végül egy-két szerény javaslattal já
rulnék hozzá a vándorgyűlés célkitűzésének megvalósításához. 

Az általános történeti ismeretanyaggal való megismerkedés 
nélkül helytörténész nem foghat hozzá a II. világháború törté
neti adatainak helyi feldolgozásához. Az általános történeti iro
dalom — mely ma már a könyvtárközi kölcsönzés útján bárki 
számára hozzáférhető — alapos ismerete hiányában, nemcsak 
a nemzetközi politikai alapismeretek és általános célkitűzések 
nem érthetők meg, de a helyi adatok, helyi eseménysorozatok 
sem helyezhetők el megfelelő helyre és félreértésekre, félre
magyarázásokra alkalmat adó, önkényes értelmezések sorozatát 
gyárthatjuk. Viszont vannak a II. világháború hadtörténeti 

1 Hozzászólás; Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében c. előadáshoz. 
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eseményeinek feltáratlan, bizonytalan részletkérdései, melyek 
a helytörténész kutatómunkájára várnak. 

A helytörténeti munkák hiányosságai többnyire éppen ab
ból adódnak, hogy a kétféle szintű munkát elválasztják egy
mástól és hiányzik belőlük a helyes arányú, összehangoltságai 
megoldásra törekvés. A feldolgozó munka során a helytörté
nészek ehelyett a végletekben kalandoznak, mert vagy csak az 
országos vonatkozású, már feldolgozott eseményekre hivatkoz
nak közismert irodalom felhasználásával. A másik véglet: osak 
a helyi adatok felhasználásából adódó egyoldalúság. Ezzel is 
sok tévedést produkálhat a helyi kutató, mert az önkényes 
magyarázások, adatközlői egyoldalúságok, egyéni benyomások 
és értékelések útvesztőjében a mérlegelés hiánya miatt a tények 
meghamisításáig és a valóságos történeti eseményektől messze 
sodródhat. 

A II. világháború helytörténeti vonatkozású anyagának 
legfontosabb kutatóhelye a levéltár. (Jegyzőkönyvek, kiürítési 
parancsok, jelentések, feljegyzések, igazoló bizottsági jegyző
könyvek, egyéb iratok.) Sajnos a levéltári anyag elég hiányos, 
de a vidéki levéltárak könnyen elérhetők, s a korabeli anyagot 
feltétlenül át kell nézni. Sokszor egész véletlenül komoly ada
tok kerülnek elő. Pl. Szolnok megye községeinek felszabadulási 
eseményeiről készített feljegyzés értékes okmánya a felszaba
dulási harcok történetének. (Néhány község kivételével ponto
sak, legfeljebb a szovjet előőrsök és reguláris csapatok érke
zésének dátumbeli eltérése miatt mutatkozik eltérés.) A levél
tár i munka során nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyházi 
levéltárakat sem. A háborús kár jelentések, tisztviselők, egyház
községek helyzetéről adott jelentések, gyülekezeti krónikák, 
naplók, egyéb iratok sokszor messzemenő pontossággal tárják 
fel az események menetét. A nagykunsági egyházmegye 
levéltárában található iratok feldolgozása során én is elég gaz
dag anyaggal szolgálhattam a II. világháború Szolnok megyei 
eseményének feltárásához. 1944. december 5-én ugyanis a Ti
szántúli Református Egyházkerület püspöke 4300/1944. szám 
alatt körlevélben felhívta az egyházközségeket, hogy az „elér
hető legnagyobb hitelességgel — állítsák össze a sorsdöntő helyi 
események krónikáját". Ezek a jelentések 3 példányban készül
tek és az esperesek gyűjtötték össze továbbításra. (1 példány 
a helyi gyülekezet, 1 példány az egyházmegye, 1 példány pedig 
az egyházkerület levéltárában nyert elhelyezést.) Sok értékes 
helyi anyag gyűlt így össze, mely segít nemcsak a helyi, hanem 
az országos események tisztázásához is. 
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A levéltári anyag felkutatásával sikerült Szolnok megyé
ben néhány részletkérdésben, dátumok pontosságát és esemé
nyek reális hitelességét tisztázni. Most csupán 3 példával kí
vánnám ezt illusztrálni. 

1. Előadónknak a Jászkunság VII. évf. 3—4. számában 
megjelent ,,Az 1944-es Szolnok megyei harcok, volt hitlerista 
tábornokok munkáiban" c. kritikai tanulmányához hozzájá
rulva a feljegyzések alapján Hans Kissel magyarázatával ellen
tétben, tisztázódott a szolnoki hídfő kérdése. Hans Kissel 
ugyanis az 1944. október 6-án Szolnok megye területén igen 
gyorsan felvonuló szovjet erők sikeres offenzíváját azzal pró
bálná magyarázni, hogy a szolnoki hídfő igen kicsi volt és nem 
tudott arról — melyet most az előadásban már világosan ért
het tünk —, hogy német páncélos egységek az október 8-án 
Kisújszállásnál kifejlődött harc után október 12-én (a németek 
4. SS -Polizei hadosztálya) az átvágott Debrecen—Szolnok kö
zötti vasúti és közúti összeköttetés biztosítása érdekében a szol
noki hídfőből kiindulva Törökszentmiklós—Kenderes—Kisúj
szállás térségében ellentámadásban voltak. Egyházmegyei levél
tári feljegyzések apró részletbeli nüanszokkal hitelesítik elő
adónk által feldolgozott kisújszállási csata részleteit. A kende-
resi feljegyzés szerint a német ellentámadás október 13-án 
ért a tanácsházáig. Nyilván ez az ék kívánta biztosítani a Tö
rökszentmiklós—Kuncsorba—Túrkeve térsége felett támadó né
met erőket, melyek az október 8—9-én Szolnok—Nagyvárad— 
Debrecen felé vezető elvágott közutat és vasutat kívánták 
visszaszerezni és tehermenteseíteni a szovjet erők támadó és 
átkaroló hadművelete alól. Kenderesi, kisújszállási, túrkevei 
lelkészi krónikákból is igazolt e német próbálkozás, mely Tö
rökszentmiklósról kiindulva a túrkevei határ északi felén, fegy-
verneki határrészen át Kenderes turgonyi oldalán haladt át. 
(Túrkevén így örökítették meg: „Október 15-én, vasárnap ál
landóan közelről hangzott az ágyúszó, repülőgépek jöttek-men
tek, ami természetes volt, hiszen a front a túrkevei határ Tö
rökszentmiklós—Fegyvernek felőli részen vonult át október 
20-ig." Bucsay László Kisújszálláson ezt írta ugyanakkor: „Ok
tóber 14-én, szombaton reggel ismét egész közelről hallatszott 
az ágyúzás. A lövedékek a város területén hullottak. Nyilván
való volt, hogy Túrkeve felől német csapatok támadták meg 
a várost. Az ágyúzás egész nap tartott . Vasárnap hajnalban 
már égett a templomtető is. Október 16-án, hétfőn már csak 
a torony felől égett. Ha megszűnt volna a harc, még el lehetett 
volna oltani a tüzet. A németek azonban egész a város közepéig 
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benyomultak. Az arcvonalban még az első éjszaka több utcá
ban, sok házat felgyújtottak. Október 17-én, kedden égett le 
a tető. 50—60 magánház, iskola, gimnázium, városháza kigyul
ladt." Milyen alakulatok, miféle tendenciájú harca volt ez, azt 
a feljegyző nem tudhatta, de a történész a korabeli naptár 
napjainak ismerete révén dátumszerűen rekonstruálhatja.) 

2. A Kunmadarasra összpontosított, s innen Karcag térsé
gébe irányított, a Vörös Hadsereg által meghiúsított 1. német 
páncéloshadosztálynak a 13. páncéloshadosztállyal való újabb 
egyesülési akcióra indított német ellentámadás irányát szintén 
megörökítették a feljegyzések. A Kisújszállásról kitört német 
66. gránátosezred, a Mezőkövesd körül újraszervezett és Tišza-
igaron október 8-án éjjel áthaladó Felderchalle páncéloshad
osztály, a 13. páncéloshadosztállyal Madarason egyesülve, on
nan 12 óra 30 perckor megindult és délután 2 órakor volt 
Karcag alatt. A kunmadarasi és a karcagi krónika az időpon
tokat pontosan jelzi. (A karcagi jelentésből: „Délután 2 órakor 
temetésre indult egyik lelkipásztor. Ebben a pillanatban kezd
ték lőni a németek a várost. Mire a temetőben a szertartás 
befejeződött, a város belsejében teljes erővel tombolt az utcai 
harc. A kilőtt toronyóra pontosan 3 órakor állt meg.") Kun
madarason úgy tudták, hogy 9—11-ig tartott a német erők át
vonulása. 11-én délután 4 óra tájban megszűnt, s az utolsó 
kötelékek Tiszaőrs irányába tértek ki a közelgő szovjet támadás 
elől, mely október 11-én a kora délutáni órákban indult meg 
Karcag felszabadítására és az apavári híd elfoglalására. Lát
hatjuk, milyen komoly segítség a történésznek, ha számba 
veszi az összes lehetőségeket a kutatás során. 

3. Harmadik illusztráció, mely szorosan összefügg a ma
gyar kormányzótanács szeptember 8-i gyűlésének határozatá
val, mely felhívta a hitlerista kormányt, hogy öt páncélos had
osztályt irányítson az országba, mert ellenkező esetben Magyar
ország kénytelen lesz fegyverszünetet kérni. (Második világ
háború 1939—1945. II. 286. o. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963.) 
Az átvetett páncélos egységeket azonban egy ideig Budapest kör
nyékén tartották. Ott volt, később a megyénkben harcoló 13. 
páncéloshadosztály is, melyet a megye főútvonalának átvágása 
alkalmával vetettek be a harcba. Az október 15-i magyar fegy
verszünetkérés hatása alatt Hitler személyes parancsára, Ma
gyarországon először vetettek harcba nagyméretű német Tig
riseket, mely a 24. német Páncélos Divisio és a 4. SS Polizei 
Divisio rendelkezésére állott Fromm zsázados kommandantúrája 
alatt. 22 Tigris páncélos érkezett a Szolnok megyei harcokhoz 
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a fáradtan és csatavesztetten visszavonuló Wöhler hadsereg -
részleg Tiszáig való eljutásának biztosítására. Ezt azonban adat
közlő munkám készítésekor nem tudtam, s a visszaemlékezé
sekben, naplókban szereplő Tigriseket félreértésnek gondoltam, 
s jegyzetrovatban közöltem, hogy azok bizonyára Párducok 
lehettek. Nos, az újabb adatok felderítése során a krónikák 
ellenőrzésére volt szükség ismételten, s némi pontossági igazí
tással elfogadni azokat. Különben a Tigrisekről tudósít a Die 
24. Panzer Division (Dr. F. M. Senger és Etterlin. Neckerge-
münd 1962. Kurt Vowinckel Verlag. Die Panzerschlacht in der 
Puszta, alcím) és elmondja, hogy 50 km-es hadi. úton 6—7 Tig
ris állt a 24. Pz. Div. páncélosékjének rendelkezésére, a többit 
a 4. SS Pol. Div. kapta hadtesthátvédnek, ahol gyakorlatilag 
csupán védekező hatásuk volt. E munkából tudjuk a Tigrisek 
számát is. Október 19-én hajnalra 22 Tigris érkezett Buda
pestről. Október 19-én hajnalban kezdődött német ellentámadás 
harci útjáról is bőséges adat áll rendelkezésre a Szolnok me
gyeieknek az egyházmegyei levéltár irataiból. A Tigrisekkel 
erősített 24. Pz. Div. Rákóczifalu, Kengyel felé törő biztosító 
ékkel Törökszentmiklós, Mezőtúron át Túrkevére vonult. Túr-
kevei krónika szerint október 19-én reggel Mezőtúr felől indult 
a német támadás, déli 1 órakor erősödött a tüzelés, 3 órakor 
repülőtámadás érte a várost, s utána érkeztek a német páncé
losok Túrkevén 30 Tigrist jeleznek, de ez nyilván a Párducok
kal való összetévesztésből adódott. Az adatok összevetéséből 
azonban kiderül, hogy a városban 5—6 Tigris lehetett, melyek 
a Piac téren és az utcák kereszteződésein voltak felállítva 
Gyoma, Endrőd irányába, ahol a Vörös Hadsereg erői október 
6—7-én átlépték a Kőrös vonalát. E Tigrisek itt beékelődtek, 
úgy, hogy a 4. SS Pol. Div. rendelkezésére álló Tigriseknek a 
visszavonulás biztosítása céljából tüzet kellett nyitni október 
20—21-én, s csak így sikerült 22-én Túrkevéről kivonulniok 
a Vörös Hadsereg erős nyomása elől. A visszavonulási lehető
séget biztosító Tigrisek közül háromnak sikerült Kenderesig 
hatolni és Kenderes keleti részén védelembe átmenni. (A pon
tos adatszolgáltatás így hangzik: „20-án újabb német támadás 
indult 3 Tigris páncélossal és mintegy 150 főnyi csapattal. 
Ezek az orosz erőt kivetették a községből a kisújszállási ha
tárba. Ekkor döntötték ki a páncélosok a lelkipásztori lakás 
alsó bejárata kapuoszlopát és kapuszárnyát. 23-án aztán végleg 
kivetette az orosz hadsereg a németet a faluból.") A feljegy
zésekből sokszor nehéz a lényegest kiemelni, de a felkészült 
történész pontosan rekonstruálhat belőlük. 
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Nem hagyhatók figyelmen kívül a halotti anyakönyv be
jegyzései sem. Dátumokat, feljegyzéseket lehet ellenőrizni, sőt 
olykor csapattestek átvonulásának adatait is megfejthetjük. 
A harcok, támadások időpontjaira is jó támpontul szolgálnak. 

A kutatómunkában igen jó segítséget nyújtanak egyéni 
tulajdonban levő naplók, levelek, feljegyzések. Pl. Bucsay 
László ny. lelkész Kisújszálláson gyorsírásjegyzetet készített. 
Dr. Kökényessy András Tomajmonostoron részletes naplót írt. 
Fényképanyag is tájékoztathat (kilőtt tankok, lövegek, romok 
képei stb.). 

Személyes visszaemlékezések több adatszolgáltató elmon
dásának mérlegelése alapján komoly eredményeket tárhatunk 
fel a kutató és feldolgozó munka során. Gondoljunk a közigaz
gatási apparátusban akkor dolgozókra, katonai szolgálatban 
levőkre, felszabadító harcosokra, partizánokra, pártmunkások
ra stb. E vonatkozásban azonban feltétlenül a helyes kritika 
alapján tárjuk fel a valóságos eseménysorozatot, nehogy 
romantikus csalódásokba keveredjünk. A személyes visszaem
lékezések, tőlünk egészen más vidéken történt eseményekre is 
rávilágíthatnak. (Pl. Kehderesről többen szolgáltak a 3t mun
kásszázadban, mely Kiskörétől, Heves, Kuniszentmiklós, Felső-
dabas útvnoalon járva építette a tankcsapdákat, irtotta az útba 
eső erdőket, melyek a kilátást akadályozták, s részt vett a duna
földvári hídnál lezajló harcokban, s november 29-e körül, ami
kor a Vörös Hadsereg a Duna túlsó oldalán hídfőt létesített, 
akkor szóródott szét, s 1945. január 27-én érkezett haza közülük 
néhány, így Szűcs Zsigmond is.) 

A Honismereti Mozgalom néhány komoly aktívája hasz
nosan támogatja a helytörténészt a fenti adatok feltárásban. 
Kenderesen pl. segítséget nyújtott. Az úttörő expedíciós moz
galom is tárhat fel sokszor nem is remélt útbaigazító adatokat. 
Mindkét mozgalom messzemenően támogathatja munkánkat a 
korabeli publikációk, nyomtatványok, kiürítési s egyébé plaká
tok felkutatásában is, melyeket levéltári munkánk során nem 
sikerült fellelni. 

Meg kell említenünk még az egyetemek történész hallgatói, 
levelező tagjai által készített szakdolgozatok, tanulmányok kéz
iratait. Mindezek felhasználása nagyban hozzájárul a II. világ
háború történetének pontos és részletes megörökítéséhez. 
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V I T A 

NÉHÁNY UJABB MEGJEGYZÉS MOLNÁR ERIK 
TÖRTÉNETI KONCEPCIÓJÁHOZ 

Dr. Nagy László — Otta István 

Molnár Eriknek a nacionalizmus kérdésével foglalkozó vita
cikkekre adott válasza megjelenése óta már több mint egy fél év 
telt el. A válaszra mindeddig senki nem reagált, s ez azt a 
látszatot kelthette, mintha azok, akik Molnár Erik koncepció
jával vitába szálltak, válaszától meggyőzve most már egyet
értenek azzal. A hallgatás beleegyezésnek számít, s ezért érez
zük kényszerítve magunkat arra, hogy ellenvéleményünknek 
kifejezést adjunk, nehogy a vitában beállt szélcsend egyetértés
nek tűnjék. 

Molnár Erik válasza szerintünk még világosabbá tette, 
hogy a vita lényegét tekintve nem egyszerűen a nacionalizmus 
maradványai, hanem alapvetően a marxista történelemszem
lélet fontos tételeinek értelmezése körül folyik. Konkrétan a 
magyar történetírásra vonatkozóan pedig Molnár Erik — hol 
kimondva, hol csak utalva rá — elveti a marxista történetírás 
eddigi értékelését a XVII—XVIII. század Habsburg-ellenes 
küzdelmeiről, tagadja a „Bocskai—Rákóczi korszak felkelései
nek" szabadságharc, függetlenségi harc jellegét, s azokat leg
feljebb „rendi szabadságharcokénak hajlandó elfogadni.1 Aki 
pedig ezzel az átértékeléssel nem ér t egyet, s továbbra is füg
getlenségi harcokként értékeli a Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi 
György, II. Rákóczi Ferenc vezette küzdelmeket, az legjobb 
esetben a „jóhiszemű kuruckodó" jelzőt kapja.2 

„Mire alapozza Molnár Erik ezt az új, szerinte a naciona
lizmus maradványaival való gyökeres leszámolásra irányuló 

1 „A Bocskai—Rákóczi korszak felkeléseit csak akkor lehet szabadság
harcnak tekinteni, ha mint ezt a polgári korszak kuruckodó történetírói irány
zata tette, a feudális nemesség osztályálláspontjára helyezkedünk." (Molnár E.: 
Történetírásunk nacionalista maradványairól. Üj írás, 1962. 11. sz. 1239. o.) 

2 „Kétségtelen, hogy történészeink jóhiszeműek voltak, s azt hitték, hogy 
kuruckodó szabadságharcos írásaikkal a pártos történetírás marxista köteles
ségének tesznek eleget." (Molnár E.: Az SZKP. XXII. Kongresszusa és a 
szocialista patriotizmus. Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 2. o.) 
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történelemszemléletet? Uj, eddig nem ismert történeti tények
re?" — teszi fel a kérdést a kialakult vitában Mód Aladár, majd 
megállapítja: „Bár hivatkozik tényekre is, valójában új, eddig 
nem ismert tényeket nem sorakoztat fel." Molnár Erik vála
szában ekként reagál e kérdésfelvetésre: „A következő törté
neti tényállás jórészt a Benczédi László, Benda Kálmán, Makkai 
László és Várkonyi Ágnes műveiben feltárt újabb forrásanya
gon alapul."3 

Ennél bővebb utalást — hogy nevezett szerzők melyik 
műveiben, hol találhatók azok a történeti adatok és értékelések, 
melyekre Molnár Erik támaszkodik — sehol nem találunk. Sőt, 
a vezetése alatt álló Történettudományi Intézet által 1962-ben 
kiadott „Magyarország története 1526—1790" című egyetemi 
tankönyvben, melynek egyik szerzője és szerkesztője pl. az a 
Makkai László, akire Molnár Erik hivatkozik (az 1526—1711-ig 
terjedő részt szerkesztette), ilyen fejezet- és részcímeket ta
lálunk: „Az erdélyi politika útkeresése a két hódító hatalom 
között (1571—93)." (Kiemelés itt és a következőkben is tőlünk.) 
„A Habsburgok kísérlete Erdély és Magyarország leigázására." 
„A Bocskai szabadságharc." „Bocskai önvédelmi harcának ösz-
szekapcsolódása a hajdúfelkeléssel." „A társadalmi osztályok 
összefogásának létrejötte és belső ellentmondásai." „Az erdélyi 
fejedelmek és a magyarországi uralkodó osztály függetlenségi 
és rendi küzdelmei (1607—64)." „Bethlen Gábor kísérlete a 
nemzeti királyság visszaállítására a cseh—magyar szövetség 
keretében." „A kuruc szabadságharcok (1665—1711)." „A Rá
kóczi szabadságharc 1703—11." ,,A független magyar állam 
megszervezése" stb. 

Már maguk a címek is, de még inkább a címekkel össz
hangban levő adatok, s ezekből logikusan folyó értékelések 
azt bizonyítják, hogy a hivatkozott szerzők egy részétől leg
frissebben megjelent mű megállapításai nem egyeznek a Mol
nár Erik koncepciójában kifejtettekkel, sőt legtöbbször homlok
egyenest ellenkezők azokkal. így nem lehet tudni — a későb
biekben erre részletesebben kitérünk —, hogy valójában Mol
nár Erik a hivatkozott szerzők milyen munkáira támaszkodik 
megállapításainál. Pedig ilyen lényeges kérdéseket érintő kon
cepciónál elengedhetetlenül szükséges lenne a feltárt újabb 
forrásanyag ismertetése, vagy legalábbis pontos megjelölése. 

Molnár Erik írásai — közöttük legutóbbi válasza is — szá-

3 Mód A.: Beszéljünk világosan. Üj Írás, 1963. 7. sz. 846. o. Továbbá Mol
nár E.: Válasz a nacionalizmus kérdésében írt vitacikkekre. (III.) Üj írás 1963. 
9. sz. 1111. o. 
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mos, az eddig feltárt adatokkal ellentétes állítást tartalmaznak 
és nem mentesek az egyoldalúságtól és ellentmondásoktól sum. 
Nincs mód arra, hogy az újabban felmerült valamennyi vitat
ható kérdéssel foglalkozzunk, csak a szerintünk legfontosabbak
hoz fűzünk észrevételeket. így ahhoz a tételéhez, hogy az im
perializmus korszakát megelőző idők eseményeit nem lehet 
pártosan értékelni, valamint a Habsburg centralizáció megíté
lésében elfoglalt álláspontjához. Továbbá néhány példán ke
resztül meg kívánjuk mutatni, hogy a történelmi tényeket nem 
kezeli kellő felelősséggel, s gyakran ellentmondásokba keve
redik. 

Molnár Erik azt állítja, hogy ha Leninnek azt a tételét, 
amely szerint a „materializmus . . . magában foglalja a pártos
ságot, amely arra kötelez, hogy az események minden megíté
lésénél közvetlenül és nyíltan egy bizonyos meghatározott tár
sadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk"4 ,,. . . a múlt ese
ményeit elemző történésznek szegezzük, megoldhatatlan ellent
mondásokba kergetjük."* 

Szerinte Leninnek a fenti tétele csak ,,az előttünk folyó 
eseményekre, napjaink harcaira vonatkozik",6 és a múltra, azaz 
a feudális, és az azt megelőző társadalomra nem alkalmazható. 

Véleményünk szerint Molnár Erik erőszakoltan és önké
nyesen korlátozza Lenin fenti tételének érvényességét napjaink 
harcaira. Lenin ugyanis a kérdéses könyvében egyik alapvető 
feladatnak jelöli meg, hogy tisztázza: „melyik a marxizmusnak 
az a »néhány alapvető« tétele, amelyeket a szerző [Sztruve] 
elfogad és melyek azok, amelyeket elvet".7 A kérdéses részt 
tartalmazó, mintegy egy oldal terjedelmű bekezdésben a mar
xista és objektivista felfogás, „a nézetek két rendszere" közti 
különbséget tárgyalja teljesen általánosan és amikor a „szóban 
forgó" esetre tér át, ez a „szóban forgó eset" is általános kér
dés: „nincsenek leküzdhetetlen történelmi tendenciák. . ."8 Le
nin nem a korszak sajátosságainak figyelmen kívül hagyását 
kifogásolja, hanem a marxista történelemszemlélet általános 
érvényű elveinek alkalmazását kéri számon ebben a „szóban 
forgó" esetben is. így semmi alap nincs azt állítani, hogy Lenin
nek a marxista történelemszemlélet e fontos, a pártosságra 
utaló megjegyzése csak „až előttünk folyó eseményekre, nap
jaink harcaira vonatkozik". 

-5 Lenin: Művei, I. k. Szikra, 1951. 424. o. 
5 Molnár E.: Válasz a nacionalizmus kérdésében írt vitacikkekre (II.) Új 

Írás, 1963. 8. sz. 984. o. 
e uo. 
7 Lenin: Müvei, I. k. Szikra, 1951. 353. o. 
8 Lenin: Uo. 423. o. 
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Egyébként is: bár a marxista történelemszemlélet e tételét 
Lenin itt fogalmazta meg legvilágosabban, de hogy e tétel az 
osztálytársadalmak egészére érvényes-e, nem csupán ezen sorok 
értelmezésén áll, vagy bukik. A pártos történelemszemlélet, 
konkrétan a kizsákmányolt osztályok harcának jogos, igazságos 
haladó voltának elismerése, és ugyanakkor a kizsákmányoló 
osztályok valóban haladó törekvéseinek pártos megítélése végig
vonul Marx, Engels és Lenin valamennyi munkáján. Amikor 
ők a haladás és pártosság fogalmát a múltra alkalmazzák, nem 
kerülnek „megoldhatatlan ellentmondásokba". 

Molnár Erik két példát hoz fel annak igazolására, hogy a 
haladást képviselő osztály mellett nem lehet általában pártosan 
állást foglalni, mert a haladást igen gyakran, sőt szabály szerint 
kizsákmányoló osztályok képviselték. E két példával nem állít 
kevesebbet, minthogy a kizsákmányolt osztályok, harca a múlt
ban ellentétes a haladással! Mindkét esetben ugyanis — véle
ménye szerint — a „parasztok . . . a haladás erőivel szegültek 
szembe"-,9 azaz a reakciót képviselték. Molnár Erik e megálla
pításával — legalábbis a feudalizmus korszakára vonatkoztatva 
—• tagadja a marxizmus—leninizmusnak a kizsákmányolt tö
megek történelemformáló szerepéről szóló tanítását. 

Nézzük meg az általa felhozott történelmi példákat köze
lebbről: ,,A XVI. században — írja — és későbben is az angol 
földbirtokosok elűzték a parasztokat földjeikről, hogy az eddigi 
feudális kisüzemi termelés helyén kifejlesszék a nagyüzemi 
polgári termelőerőket. A parasztok elkeseredetten ellenállot
tak, védelmezték a feudális termelési formákat, de vereséget 
szenvedtek."10 

Tehát ebben az esetben, az angol polgári forradalom ide
jén és az azt megelőző évszázadban is a haladást az angol föld
birtokosok képviselik, a parasztok pedig ezzel az osztállyal 
szegültek szembe. 

„Kik képviselték a haladást a szemben álló osztályok közül 
az előbbi esetekben?" — teszi fel Molnár Erik a kérdést és a 
következőképp válaszol rá: „Angliában nyilvánvalóan a föld
birtokosok . . ,"11 Köztudomású pedig, hogy Angliában a XVI. 
és XVII. században a földbirtokos osztály élesen két táborra 
szakadt s a két tábor a polgári forradalomban egymás ellen is 
küzdött. Helytelen tehát a földbirtokos osztály ilyen differen
ciálatlan megítélése, hiszen az angol polgári forradalom a föld
birtokos osztály egyik része ellen folyt. Ezért szerintünk nem 

9 Molnár E.: Válasz . . . (II.) 985. o, 
10 Molnár E.: I. ,m. 984. o. 
11 Molnár E.: V á l a s z . . . (II.) 985. o. 

479 



lehet a XVI. és XVII. század Angliája „haladó" osztályává 
minősíteni a „földbirtokosokat" általábáan, még akkor sem, ha 
a kapitalizálódó földbirtokosok rétegének a mezőgazdaság kapi-
talizálódásában betöltött szerepét pozitívan is ítéljük meg. 

Nem helytálló az az állítás sem, hogy az angol parasztok 
a feudális termelési formákat védelmezték. ,A parasztok szub-
jektíve szabad paraszti létük kivívásáért, illetve fenntartásáért 
harcoltak. Harcuk objektív tartalmát pedig az képezte, hogy 
a kapitalizmus szabad angol parasztok burzsoá farmerré tör
ténő átalakulása útján hatoljon be a mezőgazdaságba. Ez pedig 
nem reakciós, hanem szintén haladó tartalmú. A parasztok 
nem a „haladással szegültek szembe", hanem csak a haladás 
számukra kedvezőbb másik útjáért harcoltak. 

Molnár Erik akkor, amikor az angol polgári forradalom 
idején a parasztok harcát a haladással szembeszegülőnek, a 
földbirtokosokat pedig a haladás képviselőinek minősíti, azt a 
hibát követi el, hogy egyrészt differenciálatlanul ítéli meg a 
földbirtokosokat is és a parasztokat is. Hiszen a XVI. és XVII. 
században az újbirtokosok is és a parasztság egyes rétegei is 
különböző szerepet játszottak. Volt idő, amikor a polgárság, 
az egész parasztsággal és az új földbirtokosokkal együtt harcolt 
a feudális landlordok hatalmát képviselő abszolút monarchia 
ellen, volt idő, amikor a már differenciálódott parasztság egyik 
rétegét a másikkal verték le. Éppen ezért az egész XVI. és 
XVII. század angol parasztságáról azt állítani, hogy azok a ha
ladással szegültek szembe és ezért általában lehetetlen a pár
tos állásfoglalás a parasztság mellett, hibás általánosítás még 
az akkori angol viszonyokra alkalmazva is. 

Másrészt Molnár Erik értékelésének alapvető hibája abban 
áll, hogy a XVI. és XVII. század Angliájának a polgári forrada
lomért folyó harcait nem egészében értékeli, hanem abból ki
ragad egy momentumot — és ami fontos —, nem a leglénye
gesebbet, és e másodrendű eseményben betöltött szerepük 
szerint értékeli az abban részt vevő rétegek harca alapján a 
feudalizmus két alapvető osztálya történelmi szerepét. 

A XVI. és XVII. század Angliájában a központi és leglé
nyegesebb probléma a feudalizmus felszámolása, a nemesség 
politikai és gazdasági hatalmának megdöntése volt, nem pedig 
az, hogy a kapitalizmus a mezőgazdaságba feltétlenül a parasz
toktól elrabolt földekből létrejövő nagybirtokok útján hatol
jon be. 

A földjeikről elűzött parasztok harca a kapitalizálódó föld
birtokosok ellen a polgári forradalom következetes végigvite-
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lének objektív feladatát szolgálta, a kapitalizálódó és a feudális 
földbirtokos rétegek politikai és gazdasági hatalmának megdön
tését célozta. Szerintünk ez az alapvető szempont, amely alap
ján a földjeikről elűzött parasztok harcát értékelni kell. S har
cukat még akkor is haladónak kell tekinteni, ha van is benne 
egy olyan momentum, hogy ez a harc a földbirtokos osztály 
kapitalizálódó rétege ellen is folyt. 

Mindenesetre az megállapítható, hogy Engels nem érté
kelte a parasztok harcát az európai polgári forradalmak idején 
és konkrétan az angol polgári forradalomban sem úgy, hogy a 
parasztok általában „a haladással szegültek szembe". Pl. A szo
cializmus fejlődése az utópiától a tudományig c. munkájában 
a következőket írja: „Az európai polgárság nagy harca a feu
dalizmus ellen, három nagy döntő ütközetben csúcsosodott ki, 
Az első az volt, amit a németországi reformációnak nevezünk. 
Luthernek az egyház elleni lázadásra hívó szózatára két poli
tikai felkelés volt a felelet: először a köznemesség felkelése 
Franz von Sickingen vezetése alatt 1523-ban, azután a nagy 
parasztháború 1525-ben. Mindkettőt elnyomták, főleg a leg-
érdekeltebb fél, a városi polgárok határozatlansága következ
tében . . . 

A polgárság másik nagy felkelése . . . Angliában játszódott 
le. A városok polgársága indította meg, a falusi kerületek közép
parasztsága (yeomanry) harcolta ki a győzelmet. Érdekes jelen
ség: mind a három nagy polgári forradalomban a parasztok 
azok, akik a harcoló sereget szolgáltatják, s éppen a parasztság 
az az osztály, amelyet a kivívott győzelem után e győzelem 
gazdasági következményei a legbiztosabban tesznek tönkre. 
Száz esztendővel Cromwell után az angol yeomanry úgyszól
ván teljesen eltűnt már. Kétségtelen azonban, hogy csakis en
nek a yeomanrynak és a városok plebejus elemeinek beavatko
zása tette lehetővé, hogy a harcot végigharcolták a végső dön
tésig, s I. Károly a vérpadra került. Hogy a burzsoázia betaka
ríthassa a győzelemnek legalább azokat a gyümölcseit, amelyek 
learatásra már akkor megértek, az volt szükséges, hogy a for
radalom jóval túlmenjen célján, szakasztott úgy, mint 1793-ban 
Franciaországban és 1848-ban Németországban. Ügy látszik, 
hogy ez valóban a polgári társadalom fejlődésének egyik tör
vénye."12 

Molnár Erik a parasztmozgalmakat haladással szembesze-
gülőnek nyilvánítja, s akik ennek ellenkezőjét állítják, azok 
,,. . . ilyen, vagy olyan mesterkélt indoklással a történeti való-

12 íMarx—Engels Válogatott Művek, Szikra. 1949. 98—101. o. 
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sággal ellentétben a parasztmozgalmakat nyilvánítják haladók
nak. ",;3 

Engels fent idézett szavaiból nem a parasztság harcának 
haladással szembeszegülő történelmi szerepe csendül ki. S a 
„mesterkélt indoklás"-t is nehéz lenne rábizonyítani. 

Molnár Erik Lenin értékelésével is szembekerül, amikor 
a feudalizmusban a parasztmozgalmak haladó voltát általáno
sítva tagadja. Lenin ezt írja: „Azt valljuk, hogy a polgárhá
borúk, vagyis az elnyomott osztályoknak az elnyomó osztály, 
a rabszolgáknak a rabszolgatartók, a jobbágyparasztoknak a 
földesurak, a bérmunkásoknak a burzsoázia ellen viselt háborúi 
jogosak, haladó jellegűek és szükségszerűek." 

Molnár Erik ,,mesterkélt"-nek nyilvánítja azt az indoklást, 
amely a parasztmozgalmakat általában haladónak tartja. Ezt 
írja: „Az angliai parasztkisajátítással kapcsolatban pl. arra fog
nak hivatkozni, hogy a polgári termelőerők gyorsabban fej
lődtek volna, ha a parasztok visszaverik a földbirtokosok táma
dását és ők maguk fognak hozzá kisbirtokaikon a polgári ter
melőerők fejlesztéséhez." Ví 

Meg kell jegyezni, hogy ez a „mesterkélt" gondolat Lenin
től származik. Lenin felteszi a kérdést az orosz mezőgazda
ságra vonatkozóan a hűbériség elhalásával kapcsolatban: „úgy 
kell értelmezni, hogy ez csak egy meghatározott formában me
het végbe? Vagy végbemehet különböző formában?" Válasza 
az, hogy kétféleképpen alakulhat ki a kapitalizmus a mező
gazdaságban. „Az első esetben a fejlődés fő tartalma a job
bágyság átnövése szolgaságba és tőkés kizsákmányolásba a 
hűbérurak — földbirtokosok földjén. A második esetben a döntő 
mozzanat a patriarchális paraszt átváltozása burzsoá farmerré." 
Továbbá: „A termelőerők fejlődésének (a társadalmi haladás 
e legfőbb kritériumának) érdekeit szem előtt tartva nekünk nem 
a földesúri típusú polgári fejlődést kell támogatnunk, hanem 
a paraszti t ípusú polgári fejlődést."j:> Leninnél tehát nem került 
„megoldhatatlan ellentmondásba" a pártosság a haladás fogal
mával, habár az első utat, a kapitalizálódó földbirtokosokét is 
progresszívnek tartja. Bármennyire is különbözzék a század
forduló Oroszországának helyzete a XVI. és XVII. századi Ang
lia helyzetétől, az megállapítható, hogy a mezőgazdaságban, a 
kapitalizmus behatolásának Angliában is volt két útja, vagy 
irányzata. Éppen a földjeikről elűzött parasztok harca a kapi-

13 Űj í r á s 1963. 8. sz. 985. o. 
14 Molnár E. : I. m. 985. o. 
15 Lenin: Művei, XIII. k. Szikra, 1954. 241—242. o 
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talizálódó földbirtokosok ellen bizonyítja a két tendencia meg
létét. E kérdésben azonban csupán a paraszti osztályharc ten
denciájának megítéléséről van szó, nem győzelmük realitásáról. 
Amennyiben a parasztok győztek volna, győzelmüket kétség
telenül követte volna a mezőgazdaságban a kapitalizmus ki
alakulásának másik útja. Harcuk tendenciáját tehát nem a .,feu
dális termelési formák védelme", hanem a kapitalizmus mező
gazdaságában történő kialakulásának másik útja képezte. Har
cuk tehát nem a haladással szegült szembe, hanem csak a kapi
talizálódó földbirtokosok képviselte haladással, amelynél a pa
rasztok harcának tendenciáját Angliában is értékelhetjük hala
dóbbnak, éppen azért, mert harcuk a feudalizmus radikálisabb 
felszámolását célozta. 

Molnár Erik azoknak, akik Angliában a mezőgazdaság fej
lődése e másik útját felvetnék, kurtán válaszol, mégpedig nem 
azzal, hogy a parasztok harcának nem volt olyan tartalma, 
amelyet haladóbbnak lehet értékelni, hanem azzal, hogy „csak
hogy ezt a kérdést a történet eldöntötte. Az adott erőviszonyok 
mellett a parasztok nem győzhettek. (A parasztok hihették, 
hogy győzni fognak, de a történetíró feltárja az okokat, ame
lyek következtében nem volt reális lehetőség arra, hogy győz
zenek.)"16 s ezzel be is fejezi ezt a témát. Elintézi tehát azzal, 
hogy a földbirtokosok győzelme szükségszerű volt. Meg kell 
jegyeznünk, hogy Lenin szerint csak az objektivista történetíró 
áll meg annál, hogy az események ilyen, vagy olyan kimene
tele szükségszerű volt. A marxista történetírásnak ennél tovább 
kell mennie, az osztályálláspontját is le kell szögeznie, jelen 
esetben azzal, hogy helyesen kell kifejtenie a parasztok harcá
nak tartalmát és a "kapitalizálódó földbirtokosok harcáank reak
ciós tendenciáit is. 

Lenin minden munkájából, amelyben a parasztság, vagy a 
rabszolgák történelmi szerepéről van szó, az derül ki, hogy csak 
a haladó harcaik mellett foglal pártosan állást. Egy osztály, 
vagy annak valamely rétege tetteinek, harcuk tendenciájának 
megítélésénél alapvető szempont a haladáshoz való viszonyuk. 
Ha haladó a harcuk, pártosan állást foglal mellette, ellenkező 
esetben elítéli azt. A pártosság elválaszthatatlanul a haladáshoz 
kapcsolódik, sohasem foglal ,,pártosan" állást sem sztrájktörő 
munkások, sem a reakciós célokat szolgáló munkásvezérek, vagy 
munkásszervezetek, sem a haladó mozgalmak ellen felhasznált 
parasztok mellett. A történelemben bőven található példa arra, 
hogy a kizsákmányolt osztályhoz tartozó kisebb-nagyobb CSŐ

IG Molnár E.: I. m. 985. o. 
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portok a haladást képviselő erőkkel szembefordulnak, Ang
liában is (pl. a levellerek ellen felhasznált yeomanryk). Molnár 
Erik azonban nem azért tartja megoldhatatlan ellentmondásban 
levőnek a haladást és a pártosságot, mer t ilyen esetek előfor
dulnak, hanem ezt tekinti általánosnak, mert — szerinte; — 
amíg a haladást a kizsákmányoló osztályok képviselték („sza
bály szerint"), „a parasztok a haladás erőivel szegültek szem
be",17 azaz harcuk akadályozta a haladást. 

Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy Lenin — mint a 
fent közölt idézet is bizonyítja — nem így értékelte sem a 
parasztok harcát a földesurak ellen, sem a rabszolgákét a rab
szolgatartók ellen. Lenin Molnár Erikkel ellentétben haladónak 
értékeli a kizsákmányolt osztályok, a rabszolgák és a feudális 
parasztok harcát is. Nem az a lényeges tehát, hogy a „marxista 
történettudomány eddig még nem fejtette ki összefüggő, a kér
dés minden oldalát felölelő formában a történeti események 
értékelésének elméletét"18 — ahogy Molnár Erik állítja —, 
hanem az, hogy Molnár Erik nem fogadja el azt az alap
vetőt sem, amit Lenin kifejtett. És nem egy eldugott Lenin
idézetről van szó, ami elkerülhette Molnár Erik figyelmét, 
hiszen tucatszám lehetne citálni Lenintől idézeteket, amelyek
ben a parasztok osztályharcát a földbirtokosok ellen a feuda
lizmusban ugyanúgy „jogosnak, haladó jellegűnek" értékeli, 
mint a fentiekben. Ezzel szemben Molnár Erik a következőket 
írja: „A lényeg az, hogy — mint Marx és Engels nemegyszer 
kifejtette — a történelemben ellentmondás áll fenn a haladás 
és a dolgozó osztályok közvetlen érdekei között. Ezt az ellent
mondást nem lehet a logika eszközeivel feloldani. Azok, akik 
ezt megkísérlik, hamis útra tévednek és szembekerülnek a mar
xizmus történelemszemléletével. Ezen az úton jött létre a ha
ladást képviselő paraszt hamis történeti a l ak ja . . . " 1 9 Megje
gyezzük, hogy a történelemben nemcsak ellentmondás áll fenn 
a haladás és a dolgozó osztályoknak, még bizonyos közvetlen 
érdekei között sem, hanem a haladás szolgálja a dolgozó osztá
lyok nem egy közvetlen érdekét is. Éppen ezért a Molnár Erik 
említette ellentmondást nem is kell a logika eszközeivel fel
oldani. De figyelmen kívül hagyni sem lehet az ellentétes 
jellegű tendenciákat, vagy momentumokat, mint Molnár Erik 
teszi pl. akkor, amikor a földjükről elűzött parasztok har
cának tárgyalásánál figyelmen kívül hagyja azt, hogy az 

17 Uo. 
18 Molnár E.: I. m. 984. o 
19 Uo. í>85. o. 
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a feudális osztály uralmának és gazdasági hatalmának radikális 
felszámolását célozta, s a kapitalizálódó földbirtokosok harcá
nak értékelésénél pedig azt, hogy az a polgári forradalom vív
mányai egy részének — pl. a köztársaságnak — felszámolását, 
a királyság restaurációját eredményezte és a feudalizmus szám
talan maradványát mentet te át Anglia későbbi történelmébe. 
Nemcsak a haladó kizsákmányoló osztályok — vagy azok egy 
rétegének — harca van tele ellentmondásokkal, hanem a rab
szolgák és a feudális parasztokéban is található ellentmondás. 
Természetesen az egymásnak ellentmondó tendenciákat rang
sorolni kell, s megkülönböztetni az alapvetőt a másodrendűtől! 
A rabszolgák harca a rabszolgatartó társadalom meggyengítését 
szolgálja, habár ők maguk az ősközösségi társadalmi viszonyo
kat akarják visszaállítani, a feudális parasztok harca a feuda
lizmus meggyengítését, vagy megdöntését szolgálja — habár 
harcuk egyes esetekben még a kapitalizálódó földbirtokosok 
ellen is irányul. Mindkét esetben az első tendencia az alapvető. 
Molnár Erik viszont az említett példában a másodrendűt veszi 
nem is elsőrendűnek, hanem egyedülinek. így ju that csak arra 
a következtetésre, hogy a jobbágy parasztok harca mellett álta
lában nem lehet pártosan állást foglalni. 

Az „uralkodó felfogás" ki tud igazodni a fenti ellenmon
dások között. Úgy gondoljuk, uralkodó felfogást fejez ki annak 
a huszonnégy ismert szovjet történésznek és más tudósnak állás
pontja, akiknek szerkesztésében nemrég jelent meg a „Világ
történet". Ebben a következőket olvashatjuk: „Minden forra
dalmi átalakulás során, amely a proletár forradalom előtt zaj
lott le, a dolgozók főként a régi kizsákmányolási mód lerombo
lásának feladatát hajtották végre, harcuk, erőfeszítéseik és 
áldozatuk gyümölcsét végeredményben nem maguk, hanem 
újabb elnyomók aratták le. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a nyílt rabszolgaságnak a jobbágysággal, utóbbinak pedig 
a tőkés kizsákmányolással való felváltása közömbös volt a dol
gozók számára. Bár a hűbéri és a tőkés társadalomban szerzett 
jogaik feltételesek és korlátozottak voltak, mégis tágították és 
megkönnyítették a kizsákmányolók elleni osztályharc lehető
ségeit."20 És mert a dolgozó osztályok számára nem volt kö
zömbös az, amit pl. a polgári forradalmak elértek — a hűbéri
ség lerombolása —, foglalhatunk állást pártosan — nemcsak 
a forradalmak tömegeit adó parasztok és munkások, hanem a 
harcukat vezető burzsoázia, vagy földbirtokosok haladó rétege 
mellett is. Molnár Erik szerint azonban ez ellenkezik a pártos-

20 Világtörténet I. k. XV. o. 
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sággal. Ezt írja: „De állást foglalhat-e pártosan a marxista tör
ténetírás a földbirtokosok és az abszolút monarchia mel le t t . . . 
tehát a tönkretett és agyonkínzott parasztok ellen?"21 akkor, 
amikor azok haladók? Igen, Molnár Erikkel ellentétben állást 
foglalhatunk mellettük, de csak akkor és annyiban, amikor és 
amennyiben valóban haladók. 

Hallgassunk meg egy ilyen pártos állásfoglalást a polgári 
forradalmat vezető tőkés, illetve földbirtokos osztály képvi
selőivel kapcsolatban. „Nem lehet marxista az, aki nem tekint 
a legnagyobb tisztelettel a nagy burzsoá forradalmárokra . . . 
akik új nemzetek tagjainak tíz, meg tízmillióit emelték fel a 
civilizált élet színvonalára a feudalizmus ellen folytatott harc
ban"22 — mondja Lenin. Pártos-e ez az állásfoglalás? Azt hisz-
szük, igen. Vagy idézzük-e azokat a lelkes szavakat, amelyek
kel Marx és Engels az 1848—49-es magyar burzsoá forradal
mat és Habsburg-ellenes függetlenségi harcunkat és a ha
ladó középnemesség képviselőjét, Kossuth Lajost üdvözölték? 
De — természetesen — a burzsoá vagy földbirtokos osztályok 
képviselőinek törekvései melletti pártos állásfoglalás nem zárja 
ki, sőt megköveteli, hogy haladó törekvéseik viszonylagosságát, 
korlátait is megmutassuk, és azt is, hogy szövetségesüket, a 
parasztságot hogy teszik azután tönkre. De ez a pártos állás
foglalás egyáltalán nem kívánja meg, hogy ugyanakkor — 
ahogy Molnár Erik feltételezi — a „tönkretett és agyonkínzott 
parasztok ellen" kellene egyúttal állást foglalni. Itt Molnár 
Erik helytelen alaptételből indul ki, mégpedig abból, hogy a 
feudalizmusban a haladásért folyó harc nem a feudális föld
birtokos osztály és az azok hatalmát megtestesítő államhatalom, 
hanem a parasztság ellen irányul. Ez a történelmi folyamat 
fejetetejére állítása. 

Molnár Erik a pártos történetírás lehetőségét, Leninnek 
a pártosságról szóló tételét nem tartja alkalmazhatónak a feu
dalizmusra és az annál régebbi időkre. Ennek bizonyítására 
más követelményt állít a pártossággal szemben mint Lenin, 
s azután kimutatja, hogy a pártosság követelménye megoldha
tatlan ellentmondásokhoz vezet. A pártosság követelményét a 
következőképpen fogalmazza m e g : , , . . . az uralkodó felfogás meg
kívánja, hogy a történetíró minden esetben állást foglaljon a 
haladónak tekintett osztály, vagy osztálypárt mellett, tehát az 
ellentétes osztály, vagy osztálypárt ellen."23 Ezzel a Molnár 
Erik-féle pártosság kritériumával szemben meg kívánjuk je-

21 Molnár E.: J. m. 985. o. 
22 Lenin: Müvei, XXI. k. Szikra, 1951. 216. o. 
2.'i Molnár E.: I. m . 985. o. 
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gyezni, hogy Molnár Erik az „uralkodó felfogás"-nak tulajdo
nítja ezt a kritériumot, pedig ez egyedül a saját felfogása csak. 

Molnár Erik „korrigálja" a lenini meghatározást: Lenin 
,,egy bizonyos meghatározott társadalmi csoport"-ról ír, ami 
lehet egy osztály, vagy annak bizonyos rétege, vagy magában 
foglalhatja osztályok, rétegek szövetségét is. Molnár Erik „osz
tály, vagy osztálypárt"-tal helyettesíti azt. Ez lényegesen eltér 
Lenin fogalmazásától, egyes esetekben szélesebb, más esetek
ben szűkebb fogalom és nem ad lehetőséget pl. arra, hogyha egy 
osztály különböző rétegei ellentétesen foglalnak állást — eset
leg egymás ellen harcolnak is, egyik, vagy másik réteg, vagy 
csoport álláspontjára helyezkedjünk, mert hiszen a mindkettőt 
magában foglaló osztály álláspontját kell ez esetben is magun
kévá tennünk. Molnár Erik itt megismétli és beleviszi a pártos
sággal szemben támasztott követelmény megfogalmazásába azt 
a hibás álláspontját, amit már több bírálója is kifogásolt, hogy 
a Bocskai—Rákóczi korban a nemességet általánosan csak egy
ségnek kezeli és nem különbözteti meg rétegeit és különösen 
nem politikai állásfoglalás szerinti csoportjait. 

Molnár Erik Lenin meghatározását kiegészíti azzal, hogy 
„tehát az ellentétes osztály, vagy osztálypárt ellen" kell állást 
foglalni. Az ellentétesen lehet szembenállót és lehet antago-
nisztikusat érteni. Molnár Erik példáiban csak antagonisztikus 
osztályokat ért szembenállókon. Ez a „kiegészítés" szintén 
olyan eltorzítása a lenini pártosság fogalmának, ami abszur
dumokhoz vezet, mert magában foglalja azt a feltételezést, 
hogy amikor egy kizsákmányoló osztály, vagy annak akár csak 
egyik rétege, vagy csoportja haladó, az antagonisztikus (kizsák
mányolt) osztály érdeke a haladással ellentétes. Eszerint, ami
kor a burzsoázia, vagy annak egyik csoportja haladó — a mun
kásosztály reakciós, amikor a földbirtokos osztály, vagy annak 
egyik rétege haladó, a parasztság reakciós — „a haladással 
szegül szembe". 

A pártossággal szemben támasztott Molnár Erik-féle kö
vetelmény nem azonos a lenini pártosság követelményeivel. 
Ennek következtében, ha azt a történelem* valamely korsza
kára alkalmazva karikatúraszerű torzképet kapunk a történelmi 
eseményekről, mint pl. „ . . . Petőfi plebejus demokrata kon
cepcióját, vagy Kossuth nemesi-polgári koncepcióját kell-e 
haladónak tekinteni. Kívánhatja-e a pártosság, hogy „Petőfi 
törekvéseivel szembeforduljunk?"24 — az nem a pártosság és 
a haladás összeegyeztethetetlenségét bizonyítja, hanem csak a 
Molnár Erik megfogalmazta követelmény tarthatatlanságát. 

24 Uo. 
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A magyar történelemre vonatkozóan Molnár Erik szerint 
a haladást képviselő paraszt hamis történeti alak, „ . . . amelyet 
azután a marxizmusba benyomult nacionalista felfogás megte
tézett a honvédő paraszt nemkevésbé hamis alakjával."25 

Csak utalni kívánunk arra, hogy ez a tétel némiképpen 
ellentétes Molnár Eriknek egy évvel korábbi megállapításával, 
amikoris a következőket írta: ,,A paraszti osztályharc is haladó 
jellegű volt, mert sikere esetén odavezetett, hogy a parasztok 
termelőerői nem csorbultak vagy egyenesen* gyarapodtak."20 

Vajon hogyan tudja Molnár Erik a két állítását összeegyez
tetni, hiszen azok homlokegyenest ellenkezők s így az előbb 
idézett Molnár Erik-i tétel mindenekelőtt elsősorban magát 
Molnár Eriket cáfolja. 

Ha a „honvédő-paraszt" alakja hamis, sőt nacionalista fel
fogás, akkor hogyan állja meg a helyét az a már egyszer idézett 
Molnár Erik-i megállapítás: ,,Ha idegen ellenség tört az or
szágra . . . a parasztok az ellen is harcba szálltak, hogy meg
védjék a létfenntartásukat szolgáló termelési eszközöket. Ez 
a magatartásuk is egyezett a társadalmi haladás érdekével."27 

Az országra törő idegen ellenség ellen fegyvertfogó parasztok 
honvédelmi feladatot láttak el, s az, hogy ezt a létfenntartá
sukat szolgáló termelési eszközök védelmében tették, csak azt 
bizonyítja, hogy osztályérdeküknek is megfelelt ez a honvé
delmi feladat. Ha ezzel a magatartásukkal — Molnár Erik 
egyik megállapítása szerint is — a társadalmi haladás ügyét 
szolgálták, akkor hogyan lehet a haladást képviselő paraszt és 
a honvédő paraszt alakja antimarxista és nacionalista történelmi 
szemlélet eredménye? 

Utolsó problémaként e kérdéskomplexumhoz felvetjük, 
hogy ha a honvédő paraszt alakja történetírásunkban a mar
xizmusba benyomuló nacionalista felfogás hamis szüleménye, 
akkor kiknek kell tekinteni azokat a paraszti tömegeket, ame
lyek a XVI—XVIII. században is részt vettek a török és a Habs
burg-elnyomók elkeni küzdelmekben? Molnár Erik e paraszto
kat az uralkodó osztály rászedetteinek, becsapottainak tekinti, 
akiknek szubjektíve eszük ágában sem volt hazájukért har
colni, objektíve pedig érdekeik ellen tették ezt, hiszen érdekeik 
nem kívánták meg, hogy ,,az őket elnyomó politikai rendszer-

25 Uo. 984. o. 
26 Molnár E.: Az SZKP. XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus. 

Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 3. o. 
27 uo. 
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nek egy másik politikai elnyomó rendszerrel való felcseréléséért 
fogjanak fegyvert."28 

Molnár Erik tehát csak annyit ismer el: A parasztok az 
országra törő idegen ellenség ellen azért szálltak harcba, „hogy 
megvédjék a létfenntartásukat szolgáló termelési eszközöket."2* 
Ezeket a létfenntartási eszközöket azonban lehetetlen egyénileg 
megvédeni az idegen hódítóktól; ez még egy falu méreteiben is 
illuzórikus. Ezt — a siker reményében —• csakis az adott ország, 
vagy legalábbis nagyobb országrész méreteiben, valamint az 
uralkodó osztály erre hajlandó részével való összefogás keretei 
között lehetett megtenni (mint ahogyan ezt a parasztok évszá
zadok folyamán tették is), s ez honvédelem, a haza védelme 
volt. A haza egy adott gazdasági, társadalmi és kulturális kör
nyezet. Milyen volt ez a haza a jobbágyok számára? Feudális 
haza, szolgasággal, elnyomással. Ebben kétségkívül igaza van 
Molnár Eriknek, s ezt ma senki sem tagadja, de Molnár Erik 
azt nem veszi figyelembe, hogy mivel szemben védték meg ezt 
a feudális hazát? Egy rosszabbal szemben, idegen elnyomással 
szemben, amely még Molnár Erik szerint is a feudális terheket 
„megtöbbítette". Mondhatjuk-e azt, hogy a parasztoknak nem 
volt érdekük e „többletkizsákmányolás" ellen harcolniuk? Ezt 
nem állíthatjuk s éppen ezért azt sem, hogy a parasztok osz
tályérdekeik ellen cselekedtek, amikor az idegen hódítók és 
elnyomók ellen harcoltak, — még akkor sem, ha ez a hazai 
elnyomó társadalmi rendszer védelmével is együtt járt. 

Nézzük Molnár Erik másik példáját annak a tételének iga
zolására, hogy ha a történész pártosan foglal állást a haladás 
mellett, megoldhatatlan ellentmondásba keveredik. 

Molnár Erik kiinduló álláspontja az, hogy az állami cent
ralizáció haladó. Azt írja: „Vannak persze olyan események, 
vagy folyamatok, amelyeknek haladó jellege általános elismert 
és nem is vitatható. Ilyenek pl. általában az állami centrali
záció (a feudalizmus korában), továbbá a burzsoá nemzeti moz
galmak és a polgári forradalom, és természetesen az osztály-

28 Molnár E.: Történetírásunk nacionalista maradványairól. Üj írás, 1962. 
11. sz. 1241. o. 

Ugyanakikor egy másik tanulmányában ismét érthetelenül ellentmondásos 
módon azt mondja: „A magyar parasztság osztályharca saját urai ellen, vagy 
küzdelmei a török pusztító támadásai ellen, vagy akár a Habsburgoknak őket 
anyagi összeroppantással fenyegető adó és zsoldosrenäszere ellen, nem vesztik 
el haladó jellegüket azért, mert a parasztok ezeket, a harcokat hamis tudat
formákban . . . vívták meg." (Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 6. o.) Ugyanebben a 
tanulmányában: „A magyar történet feudáliskori haladó hagyományai elsősor
ban a dolgozó nép válságos erőfeszítéseihez és küzdelmeihez kapcsolódnak . . .'* 
(7. o.) Valóban, ezeket az ellentmondásokat Molnár Erik egyes tételei között 
sem logikai, sem más úton nem lehet feloldani! 

29 Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 3. o. 
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harcos munkásmozgalom, betetőzésével, a szocialista forrada
lommal."30 

Molnár Erik szerint az állami centralizációnak „általában" 
vitathatatlanul haladó jellege van a feudalizmusban és e kér
désben írott minden munkája azt bizonyítja, hogy e vitatha
tatlanul haladó jellegű centralizációk közül nem zárja ki konk
rétan a magyarországi Habsburg centralizációt. 

Vizsgáljuk meg egy kissé közelebbről ezt az általában „nem 
is vitathatóan" haladó jellegű állami centralizációt. Először is 
azt kívánjuk megállapítani, hogy amennyiben az állami centra
lizáció a feudalizmus korában a feudális anarchia ellen irá
nyult, elősegítette az illető társadalom gazdasági konszolidáció
ját és egyengette a nemzettéfejlődés útját. Ezek a centralizáció 
haladó vonásai a feualizmusban. Mindez a parasztság érdekét 
is szolgálja és általában a parasztság nem is lép fel e törekvé
sek ellen. Más dolog azonban a centralizáció és más a cent
ralizált államhatalom tevékenysége, amelyre távolról sem illik 
mindig a „haladó" jelző. Molnár Erik nem tesz különbséget a 
kettő között s így a centralizált államhatalom elleni minden 
fellépést a centralizáció elleni fellépésnek tekint. A centralizált 
hatalom velejárói rendszerint a hódító háborúk is, pl. Mátyás 
kísérletei Csehország meghódítására. Az ilyen hódító háborúk 
már nem tartoznak a centralizált hatalom haladó ténykedései 
közé, ellenkezőleg annak reakciós vonását képezik. 

Ezek előrebocsátásával nézzük Molnár Erik példáját: 
„A XVII. században a francia királyi hatalom megtörve 

a nagyfeudálisok ellenállását, véget vetett a feudális anarchiá
nak és létrehozta a nemesség hatalmát kifejző abszolút mo
narchiát, melynek keretében a polgári-ipari termelőerők fej
lődésnek indultak. Az egész folyamatot folytonos paraszt-, (és 
plebejus-) felkelések kísérték, mert az abszolút államappará
tus kiépítése és fenntartása elviselhetetlen adóterhet zúdított 
a tömegekre. A felkeléseket leverték, az elfogott felkelőket tö
megesen akasztották fel, vagy törték kerékbe."31 

Molnár Erik így folytatja: „Ez eddig a történeti esemé
nyek oki összefüggéseinek leírása." Meg kell jegyeznünk, hogy 
ez az „oki összefüggések leírása" akkor lenne meggyőző és 
teljes, ha kimutatná, hogy a parasztfelkeléseket az abszolút 
monarchia haladó ténykedései idézték elő. Vagy ez a francia 
abszolút monarchia oly makulátlan, mint a vele egy sorba állí
tott szocialista forradalom és csak haladó intézkedései vannak? 

^ Molnár E. : Válasz (II.) Üj í r ás , 1963. 8. sz. 984. o. 
31 Uo. 985. o. 
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Szó sincs róla! Közismert, hogy jelentős terheket rótt a paraszt
ságra az a hírhedt pompa és pazarlás, ami XIV. Lajos udvarát 
és a francia főnemességet jellemezte. Ez mégha szükségszerű 
velejárója lenne is a centralizált államhatalomnak, akkor sem 
tekinthető haladó vonásnak, de nem is szükségszerű velejárója. 
II. József például nem követte ebben XIV. Lajost, sőt megszün
tette a kifizetéseket a „kamarazacskóból" a tönkrement arisz
tokraták és földbirtokosok részére, míg XIV. Lajos tetemes 
összegeket fordított ilyen célra és a hírhedt udvari pompára, 
fényűzésre. Az abszolút monarchia idején, a XVII. században 
Franciaországban felújították és jelentősen megnövelték a pa
rasztság robotját, nem kis mértékben a kastélyépítkezések miatt. 
Ez ugyancsak nem haladó vonása a francia abszolút monarchiá
nak. Ezenkívül, ami a legfontosabb, amikor már kiépült és meg
erősödött az abszolút monarchia, sorozatos rabló, hódító hábo
rúkat indít. E háborúk hárítják a legnagyobb terheket a pa
rasztságra. Ha rendszerint együtt is járnak az ilyen reakciós 
háborúk az abszolút monarchiával, azért világos, hogy a cent
ralizáció nem a reakciós rabló-hódító háborúért haladó. 

Lehet-è az események „oki összefüggéseinek leírásá"-nál 
figyelmen kívül hagyni a „nem is vitatható"-an haladónak 
nyilvánított állami centralizációt végrehajtó hatalom ellent
mondásos voltát, reakciós intézkedéseit? A XVII. század má
sodik felének és a XVIII. század elejének 50 évéből Francia
ország 35 évet háborúban és ebből 33 évet dinasztikus, hódító 
háborúban töltött. Lehet-e elhallgatni „az események oki össze
függéseinek leírásá"-nál, hogy ilyen, legkevésbé sem haladó 
jelenségek, a példátlan pazarlás és reakciós háborúk következ
tében lettek a francia paraszság terhei elviselhetetlenek, s 
hogy éppen a XVII. század második, a hódító háborúkkal teli 
félére esik a parasztfelkelések túlnyomó többsége? Szabad-e 
egy ilyen uralkodó osztályt és egy ilyen államot csak az egyik, 
mégpedig a haladó oldaláról tekinteni? Az ilyen egyoldalú oki 
elemzés, amelyet Molnár Erik ad, alkalmas arra, hogy az ese
mények jellegét nem a valóságos történelmi helyzetnek meg
felelően tárja elénk. 

Molnár Erik szerint a haladást az abszolút monarchia kép
viselte, a parasztok pedig szembeszegültek a haladás erőivel. 
Talán az abszolút monarchia pazarlása és főként a hódító há
borúk is haladók, s a miattuk oly nagymértékben megnöveke
dett adók eltörlésének követelése pedig reakciós? Nem keve
sebbet jelent itt Molnár Erik megállapítása, mint azt, hogy 
ebben a korban a kizsákmányolt osztályok osztályharca a ha
ladással szembeszegülő, reakciós jelenség. 
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A marxizmus—leninizmus erről pedig már szintén kifej
tette felfogását és az kétségtelenül nem tartja általában a „ha
ladással szembeszegülő"-nek a parasztság osztályharcát még 
a centralizált államhatalom idején sem. 

Molnár Erik minden e kérdésben írott munkájából érző
dik, hogy az állami centralizáció „nem is vitatható", „általá
nosan elismert" haladó jellegének megállapításakor nem tesz 
különbséget a különböző centralizációk között s a cenralizáció 
pozitív megítélését konkrétan a Habsburgok magyarországi 
centralizációs törekvéseire is vonatkoztatja. Ezt bizonyítja töb
bek között az a körülmény is, hogy a Habsburg uralommal 
szembeszegülő mozgalmakat kizárólag a centralizáció ellen irá
nyuló nemesi, rendi mozgalmakként hajlandó elismerni, s így 
azokat kimondatlanul is egy retrográd kategóriába sorolja. 
Pedig ez a centralizáció lényegesen különbözik azoktól, ame
lyek nemzeti államok kialakulásának útját egyengették. Az 
éleképes nagy nemzetek kialakulását Engels „a középkor nagy 
vívmányai" közé sorolja. A Habsburg centralizáció nem nem
zeti, hanem soknemzetiségű és elnyomáson alapuló államot 
eredményezett, amely megnehezítette, fékezte a birodalom 
egyes nemzeteinek kialakulását, egyes országokban a kereske
delmi tőke felhalmozódását s a kapitalista termelési viszonyok 
létrejöttét. A Habsburg centralizációt nem a birodalom konszo
lidációja követte, hanem a különböző népek évszázadokig el
húzódó szabadságküzdelmei, amelyek mindaddig tartottak, míg 
szét nem törték ezt a Habsburg centralizációt. A centralizáció 
gazdasági egységet alakít ki, a Habsburg centralizáció gazda
sági megkülönböztetést vezetett be pl. a magyar területek 
ellen.32 A haladónak minősülő centralizáció az oligarchák ellen 
irányul. Nem lehet azonban a Csák Máték, vagy Condé herce
gek elleni harcot azonosítani az évszázados történeti múlttal 
rendelkező államok — mint például Lengyelország, Csehország, 
vagy Magyarország — elleni harccal. Ha ezt tesszük, akkor 

32 Makkai László, akinek kutatási eredményeire Molnár Erik hivatkozik. 
széleskörű tényanyag felsorolása és elemzése után a „Magyarország gazdasási 
és társadalmi viszonyai az örökös jobbágyság rendszerének megszilárdulása 
korában" c. munkájában „Az osztrák gyarmatosítás előzményei"-t tárgyaló 
fejezetben így foglalja össze a Habsburg abszolutizmus magyarországi hatását; 
„Az állami támogatással kibontakozó osztrák kapitalizmus így a XVII. század 
folyamán, még a manufaktúra korszakba való belépés előtt a kivitel és beho
zatal feletti ellenőrzés részleges megszerzésével megkezdte a magyarországi piac 
alávetését, s ezzel megalapozta a fejlődésnek azt soron következő szakaszát, 
melyben Magyarország az osztrák ipar monopolizált fogyasztópiacává és nyers
anyagbázisává vált. A század végén megkezdődött az osztrák manufakturaipar 
kialakulása; s ezzel párhuzamosan Magyarország katonai leigázása. Az egy
mással kölcsönviszonyban erősödő gazdasági és politikai függés előkészítette 
Magyarország osztrák gyarmattá válását." (A Tört. Tud. Intézet által készített 
Egyetemi tankönyv, II. Bp. 1962. 229. o.) 
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minden hódító háborút igazolunk a feudalizmusban, mert ak
kor is minden hódító rablóháborút a meghódított területre is 
kiterjedő centralizáció követett. 

S ha általában az állami centralizáció létrehozása pozitív 
történelmi jelenség is, a magyarországi Habsburg centralizációt 
nem lehet a fenti, a pozitív történelmi kategóriák közé sorolni. 
Máshová kívánkozik a Habsburg centralizáció. Mégpedig a kü
lönböző népeket és törzseket erőszakkal összetartó rabszolga
tartó birodalmak centralizációja, a különböző törzseket, népeket 
és nemzeteket erőszakkal összetartó kapitalista gyarmatbiro
dalmak centralizációja közé. Időben is közéjük. A feudalizmus
ban is vannak ugyanis ilyen birodalmak (pl. a Török Biroda
lom, Spanyol Birodalom), amelyeknek nem .lehet minden cent
ralizációs törekvését vitathatatlanul haladónak tekinteni. Azok 
a háborúk, amelyekkel ezeket a birodalmakat a feudalizmusban 
is létrehozzák s amelyeket azért vívtak, hogy a különböző né
peket egybetartsák: reakciós háborúk. Ilyen a Habsburgok Ma
gyarország elleni háborúinak túlnyomó része is. 

Van ugyan a Habsburg centralizációnak olyan sajátossága 
is, amely miatt nem lehet azt a spanyol Habsburgok képviselte 
centralizációval teljesen egy kalap alá venni. Mégpedig az, 
hogy az osztrák Habsburgok centralizációs törekvéseit moti
válta a török centralizáció „terjeszkedő törekvésével" való 
szembenállás történelmi indokoltsága. A Habsburgok a centra
lizációnak ezt a pozitív oldalát a XVI—XVII. században viszont 
éppen nyugati dinasztikus hódító háborúik miatt rendszerint 
elhanyagolták. Éppen azért nem tart juk helyesnek az állami 
centralizációt általában azonosítani az abszolút monarchiák t e 
vékenységével, a Habsburg centralizációt pedig különösen — a 
„nem is vitatható" haladó jellegű történelmi jelenségek közé 
sorolni. 

Molnár Erik koncepciója igazolni látszik a magyarországi 
Habsburg elnyomást, amikor azt a társadalmi fejlődés szükség
szerű terheként állítja be. A következőket írja erről: ,,. . . az 
ország egy szélesebb államszervezetnek része, amelyben a köz
ponti hatalom idegen jellegű. Ennek következtében az előbbi 
terhek [adó, zsoldosfosztogatások, kereskedelmi monopóliumok] 
az idegen uralom terheinek tűnnek fel, holott a valóságban nem 
mások, mint a társadalmi fejlődés szükségszerű terhei."33 

Ebben a kérdésben korántsem a központi hatalom idegen 
jellege a lényeg! Az Anjou-házi Károly Róbert magyarországi, 
vagy Báthory István lengyelországi királysága szintén idegen 

33 Molnár E.; válasz. . . (II.) 988—989. o. 
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jellegű központi hatalmat jelentett az illető országokban, mégis 
sem a magyar, sem a lengyel történetíró nem beszél idegen el
nyomásról, s nevezett uralkodók központi hatalmának terheit 
mindkét ország marxista történetírása a társadalmi fejlődés 
szükségszerű terheiként értékeli. 

A Habsburg-uralom elbírálásának kérdésében sem a Habs
burg uralkodók, vagy egyes vezető államférfiak etnikai hova
tartozása a döntő, hanem az, hogy a Habsburg uralkodók a 
beszedett adókat mennyiben fordították Magyarország javára, 
kiknek adományozták a kereskedelmi monopóliumokat Ma
gyarországon és hol halmozódott fel az országból származó ke
reskedelmi tőke és milyen mérvűek voltak a zsoldosfosztoga
tások? Ezekre Makkai László idézett munkája világos feleletet 
nyújt, amikor széles körű adatok és vizsgálatok alapján bebi
zonyítja Magyarország gyarmati sorba taszítását a Habsburgok 
részéről. S nagyon lényeges kérdés a Habsburg uralom meg
ítélésében — amiről Molnár Erik nem beszél —, hogy a Habs
burg uralkodók mint magyar királyok másfél évszázadon ke
resztül mit és mennyit tettek a török elnyomás megszünteté
séért? A XVI—XVII. századi Magyarországon még a legauli-
kusabb magyar főuak és államférfiak is állandóan bírálják a 
Habsburg uralkodókat, mint magyar királyokat azért, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrásokat nem fordítják elegendő mér
tékben a török ellen, akkor sem, amikor a török hatalom meg
gyengül és mód lenne kiűzésükre. 

Nézetünk szerint ezekből adódóan nem lehet a Habsburg 
uralom terheit „a társadalmi fejlődés szükségszerű terhei"-
ként feltüntetni. Nem valami „provinciális szemléletből", vagy 
„hungaro-centrizmusból" kiindulva (Molnár Erik ugyanis 
ennek bélyegzi azt a magyar történetírói irányzatot, amelyik 
Magyarország fejlődése és érdekei szempontjából vizsgálja és 
bírálja a Habsburg uralmat, mintha maga is az osztrák ural
kodó osztály álláspontjára helyezkedve, csak a Habsburgok 
provinciájának tekintené Magyarországot), hanem a történelmi 
tényeknek megfelelően nem lehet így értékelni a Habsburg 
uralom terheit. 

Molnár Erik itt mutatja meg talán legvilágosabban, hogy 
a Habsburg ellenes függetlenségi harcok értékelésében a Habs
burg oldalon áll, a Habsburgokat tartja haladónak, s az ezzel 
szembefordulókat a haladás ellenségeinek amire már a vitában 
egyik bírálója is élesen rámutatott.34 

Végső soron nem lehet tudni, hogy Molnár Eriknek ellent-
34 Lásd Balogh E.: Habsburg-piánum és kelet-európai történetírás. „Korunk" 

1963. aug. (Kolozsvár) 1035. o. 

494 



mondástól ugyan nem mentes, de mégis pozitív értékelése a 
Habsburg abszolutizmusról milyen adatokra, milyen forrásokra 
támaszkodik? Ha Engels jellemzését tekintjük a Habsburg ha
talomról, akkor egyáltalán nem látjuk igazolva azt az állás
pontot. Engels ugyanis azt írja: „A Duna, az Alpok, meg Cseh
ország sziklás mellvédé: ezek az osztrák barbárság, és az oszt
rák monarchia létesítésének alapjai". „Ha a Habsburg-ház egy-
ideig támogatást nyújtott a polgároknak a nemességgel szem
ben, a városoknak a fejedelmekkel szemben, ennek oka az, hogy 
ez az egyetlen feltétel, «ami mellett egy nagy monarchia egy
általában lehetséges volt."35 így jellemezte Engels a Habsburg 
abszolutizmust, pedig őt már nehéz lenne magyar nacionalista 
történetszemlélettel, valami „kuruckodó" állásfoglalással vá
dolni. 

Nem talál igazolást Molnár Erik koncepciója a XVII. szá
zad történetével foglalkozó kutatók adataiban, megállapításai
ban sem. Makkai László, akire Molnár Erik hivatkozott a gaz
dasági és társadalmi történeti adatok széles körű és mély 
elemzése után — mint láttuk — kifejezetten oszrák gyarmato
sításról ír. A korszak másik ismert, tapasztalt kutatója, Sin-
kpvits István megállapítja a Habsburg uralom centralizációjá
nak értékelésekor: „A Habsburg . . . központosítás idegen ér
dekeket szolgált", a rendek védekezése a Habsburg politikával 
szemben több ponton ,, . . . az ország érdekeivel egybeesett". 
A Habsburg uralom alá került Erdély helyzetéről: „Nem volt 
olyan osztály, amely számára a Habsburg uralom kedvezőbb 
életfeltételeket teremtett volna, mint amilyenek a töröknek 
adót fizető, önállóságában korlátozott fejedelemség idejében 
voltak." A királyi Magyarország területén: „A közös ellenség 
[ti. a Habsburg elnyomás] elleni védekezés összefogta a feudá
lis uralkodó osztályt és a polgárságot. A további harc a Habs
burg ellenes fegyveres felkelés alapfeltétele azonban az volt, 
hogy az uralkodó osztály ebben a harcban megtalálja-e az 
együttműködés útját a néppel, amely súlyosan érezte a háború 
(ti. a 15 éves török elleni háború) elhúzódását és az idegen 
elnyomást."36 

Mindezek a munkák kifejezetten és határozottan idegen 
elnyomásról beszélnek, amellyel való szembenállásra érvényes
nek tartjuk Leninnek azon megállapításait, miszerint: „ . . . ne-

35 Engels: A vég kezdete Ausztriában. (Kari Marx és Friedrich Engels 
művei, 4. k. Bp. 1959. 481. o.) 

36 sinkovits I.: A Habsburg-hatalom és a magyar uralkodó osztály ellen
téteinek kiéleződése. Erdélyi önállóságának megszilárdulása. (Egyetemi tan
könyv. 1962. 145—148. o.) 
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vetséges dolog volna, ha vonakodnánk elismerni az elnyomott 
népek elnyomóik elleni vívott háborúinak jogosságát."37 

Molnár Erik azonban (ismét nem tudni milyen forrásokra 
és tényekre támaszkodva) vitatja, hogy a Habsburg uralom ide
gen elnyomást jelentett volna a XVII. századi Magyarországon, 
legfeljebb „idegen jellegű" központi hatalmat hajlandó elis
merni, amelynek uralmi eszközeiben az adók, zsoldosfosztoga
tások, kereskedelmi monopóliumok stb. a társadalmi fejlődés 
szükségszerű terhei. Nincs mód arra, hogy mindegyik ténye
zővel foglalkozzunk e vitacikk keretében. Makkai László szé
les körű kutatáson és adatokon nyugvó megállapításait a 
Habsburg gyarmatosításról elfogadhatónak tartjuk, csupán a 
csaknem minden társadalmi osztályt és réteget sújtó császári, 
idegen zsoldosterrort szeretnénk néhány korabeli adat tükré 
ben megvilágítani: hogyan is „segítette elő" az a társadalmi 
fejlődést Magyarországon és Erdélyben. Az adatokat kizárólag 
a Habsburg uralom embereinek, híveinek, főtisztviselőinek; írá
saiból kívánjuk idézni. 

Pezzen, császári titkos tanácsos 1601-ben írt jelentése Ru
dolf császárhoz a Habsburg uralom alá került Erdélyben be
következett állapotokról: „Higgye meg Felséged, sokfelé jártam, 
de ekkora nyomorral még a legutolsó bulgáriai, vagy szerbiai 
török rabszolgáknál sem találkoztam, pedig ezekről azt tartják, 
hogy náluk rosszabb sora már senkinek nem lehet,"38 

Istvánffy Miklós, császári biztos Basta György katonai kor
mányzásáról: , , . . .rablásaival a lakosságot annyira elidegeníté, 
hogy azok annak hallásától még. most is borzadnak.""1 

Krausenegg, erdélyi császári biztos 1603. évi jelentése Ru
dolfhoz: ,, . . . félős, hogy még a szászok is elvándorolnak Mol-
dovába, annyira lerongyolódtak és elszegényedtek."40 

Suskonits Mihály, császári kamarai tisztviselő 1605 áprili
sában kelt jelentése a pozsonyi kamarához: „Miután a nagysá
gos Básta úr hadserege erre a vidékre (Trencsén környéke) 
érkezett, katonái váratlanul és anélkül, hogy bárki gondolta 
volna, folyó hó 25-én nemcsak minden állatot, hanem minden 
mást is, ami valamire használható volt, elhajtottak és elvittek; 
bejárták a környező falvakat is és azokat részben kifosztották, 
részben felégették és megsemmisítették. Pecsenédről elvonulva 
egyenesen a báni uradalomra rontottak rá hasonló módon és 

37 Lenin: Müvei, XXIII . k. 209. o. 
88 Hurmuzaki: Documen te p r iva toa ra la Istoria Romani lor , Bucures t i , XII . 

k. 874. o. 
3ü Istvánffy M.: Magyarország tö r téne te (Vidonich Gy. ford. Debrecen . 

1867, 685. o.) 
40 Magy. orsz. Emi. X. k. 214. o. 
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minden állatot elhajtottak; másnap, április 26-án Bán városát 
támadták meg. A trencséni polgárok megrémülve ettől a kato
nai erőszaktól, elzárták értékeiket, azt gondolva, hogy nem 
fogják őket megostromolni; a katonák azonban hirtelen ostrom
mal bevették a várost, benyomultak, a bírót és az előkelő pol
gárokat lefejezték és még másokat is a népből, összesen 25 em
bert megöltek; hozzátartozóik életét meghagyták és kegyetlen 
kínzásokkal arra kényszerítették őket, hogy előhozzák a pénzt 
és más eldugott dolgaikat, az erényes szüzek és családanyák 
szemérmét erőszakkal elvették és még sok mást cselekedtek 
kényük-kedvük szerint."41 

Ezek a források nem kiragadottak és nem egyediek, szá
mos ilyent idézhetnénk még úgy a korábbi mint a későbbi 
évekből,42 amelyek mind azt bizonyítják, hogy a Habsburg 
uralom ilyen módszerei nem elszigeteltek az évszázadok folya
mán. S ezeket a korabeli és mindenképpen hitelesnek tekint
hető dokumentumokat olvasva érthetővé válik, hogy a magyar
országi nemesek, polgárok és jobbágyok az ilyen módszereket 
nem tekintették és nem is tekinthették a társadalmi fejlődés 
szükségszerű tértiéiként. Az a meggyőződésünk, hogy nem te
hetjük ezt ma, évszázadok elmúltával sem. Úgyszintén azt sem 
látjuk különösen vitathatónak, hogy az ellenreformáció vezér
alakja, Pázmány Péter szerint is, az ország lakosságának kilenc
tized részét kitevő protestánsok nem tekinthették a társadalmi 
fejlődés szükségszerű terhének az erőszakos ellenreformációt 
sem. S óhatatlanul felmerül a kérdés, miért nem kísérték ezek 
a jelenségek az erdélyi centralizációt, a magyar abszolutizmus 
kiépítésére irányuló törekvéseket, s miért nem támadtak azok 
ellen is hasonló mérvű fegyveres küzdelmek, amint a Habs
burg centralizáció és abszolutizmus ellen? 

Érdekes, hogy a Habsburg centralizáció és abszolút mo
narchia ilyen vitathatatlanul haladó értékelése mellett milyen 
negatívan reagál Molnár Erik a magyar abszolutizmus létre
hozására irányuló törekvésekre. Bírálat alá veszi az 1950-es 
évek magyar történetírását, mert e történetírás szerint: „Azt 
az egész korszakot, pl. amelyet Bocskai és Rákóczi nevei hatá
rolnak, jellemezte volna a nemzeti abszolutizmusra való törek
vés, mert ilyen tendenciákat ki lehet talán mutatni Bethlen 
Gábornál, Zrínyi Miklósnál és Rákóczi Ferencnél. Azt viszont 

«í Benda K.: A Bocskai Szabadságharc. Okmánytár, Bp. 1955. 103. o. 
42 A császárpárti Pethő G. azt írja pl. Wallenstein 1626-os magyarországi 

működéséről ,, . . . édes hazánkat Magyar Országot harmicz mélly földnyére, 
mind felprédálá és azt szörnyen elpusztítá, halhatatlan nagy Istentelenségeket 
tselekedvén benne". (Magyar Krónika, 1738-as kiadás, 208. o.) L. még Hallvich: 
Füní Bücher Geschichte Vallenstein, 1910. 133, 136. o. stb. 
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figyelmen kívül hagyták, hogy a nemesi osztály zöme mind a 
királyi Magyarországon, mind Erdélyben szembehelyezkedett 
az ilyen törekvésekkel, hogy a nemességben nem volt számot
tevő bázisa az abszolutista törekvéseknek, s hogy ennél fogva 
az egész feudális nemzeti abszolutizmus szükségképpen utó
pista egyéni tervkovácsolás maradt."'*3 

I Molnár Erik tehát azért tartja „szükségképpen utópista 
egyéni tervkovácsolásnak" a magyar abszolutizmusra való tö
rekvést, mert szerinte a nemesi osztály zöme szembehelyezke
dett ezzel. Történeti ismereteink szerint a nemesi osztály zöme 
sehol sem adta fel szívesen rendi kiváltságai legkisebb részét 
sem, de a történeti fejlődést általában nem szubjektív akarat 
megnyilvánulások, hanem objektív érdekek irányítják döntő 
mértékben. A magyarországi nemesség képviselői különben ott 
voltak azokon az országgyűléseken, amelyeken a magyar mo
narchia megteremtésére történtek lépések. Az országgyűlési 
irományokat, végzéseket olvasva, nem találunk olyan adatokat, 
hogy a nemesség zöme szembeszegült volna a magyar abszolu
tizmus kialakítására irányuló törekvésekkel úgy, hogy ezzel 
szemben a Habsburg abszolutizmust támogatta volna, ellenében 
ahhoz ragaszkodott volna. Véleményünk szerint itt egészen más 
a döntő, mint amit Molnár Erik felhoz, s e kérdésben teljesen 
egyet tudunk érteni Heckenast Gusztávval, aki rámutat arra, 
hogy a XVIII. század eleji magyar abszolutizmusnak a gazda
sági előfeltételei hiányoztak. „Az uralkodó földesúri magán
hatalma alapján tartós abszolút kormányzat nem jöhet létre. 
Városi polgárságunk szegénysége, a hazai kézművességnek a 
céhek keretei között való megrekedése, az ipari termelőerők 
fejletlensége pedig lehetetlenné tette az abszolutizmus belföldi 
forrásokból való gyors kibontakozását Magyarországon."4'1 

Az pedig, hogy ilyen helyzet volt Magyarországon még a 
XVIII. század elején is, a török hódítás okozta pusztítások mel
lett a Habsburgok gazdasági, társadalmi elnyomásának, gyar
matosító politikájának volt az eredménye. Mi ezt tekintjük a 
XVII. századi magyar történelmi fejlődés egyik alapvető meg
határozójának s nem pedig azt, hogy a magyarországi nemes
ség zöme szembehelyezkedett-e a nemzeti abszolutizmusra irá
nyuló törekvéssel, vagy sem. Amíg a polgárság megnövekedett 
gazdasági és társadalmi ereje nem feszegeti a feudális rend 
korlátait, addig igazi nemzeti abszolutizmus nem jön létre. 
Magyarországon pedig éppen ez a feltétel hiányzott, s ezért nem 

Ö Molnár £.: I. m. Tört. Szemle^ 1962. 1. sz. 7. o, 
4* L. id. Egyetemi tankönyv, 1962. 347—348. o. 
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jártak sikerrel a magyar abszolutizmus létrehozására irányuló 
törekvések, noha Bethlen, vagy IL Rákóczi Ferenc esetében 
nem maradtak meg pusztán egyéni „tervkovácsolásnak", mert 
ők a lehetőségekhez mérten igyekeztek a bajok gazdasági gyö
kerén is segíteni. 

Politikai programúkat, a terveket és követeléseket külön
ben sem ítélhetünk el, vethetünk el azon az alapon, hogy meny
nyi volt abból az adott időben reálisan megvalósítható. A ma
gyar abszolutizmus kialakítására irányuló törekvések nem áll
tak ellentétben a magyarországi társadalmi, gazdasági fejlődés 
irányával, s azért mert nem volt meg annak minden előfelté
tele teljes formában kifejlődve, nem lehet szükségképpeni utó
pista egyéni tervkovácsolásnak minősíteni az erőfeszítéseket. 

Vitába kívánunk szállni azokkal a me'gállapításokkal is, 
amelyeket Molnár Erik a „Bocskai—Rákóczi korszak felkelé
seinek" kirobbanásával kapcsolatban ír. A különböző munkái
ban nem egészen egyforma az erről alkotott kép, ezért helyes
nek tartjuk röviden időrendi sorrendbe venni azokat. 1961-ben 
így ír: „A fegyvert fogó vezetők (Bocskai, Rákóczi stb.) fel
hívására . . . parasztlázadás tüze fut végig az országrészen, ahol 
megjelennek s a parasztok dühe nemcsak a császári zsol
dosok, hanem a magyar földesurak ellen is fordul, akiknek bir
tokait Bethlen, vagy Rákóczi csapataival együtt dúlják, fosz
togatják. A nemesség menekül, várakba zárkózik, oltalmát a 
német katonaságtól várja. Végül azonban, hogy birtokait a dú-
lástól, fosztogatástól megmentse, a felkelés oldalára áll."45 

1962-ben lényegében ugyanezt mondja el, kiemelve, hogy 
a nemesek „ . . .legfőbb bizalmukat a német katonákba, vagyis 
a Habsburg államhatalom erejébe vetették."46 A jobbágyok 
pedig „Mihelyt Bocskai, vagy Rákóczi a Habsburg uralom által 
üldözött feudális nagyurak fegyvert fogtak . . . felkeltek és r á 
törtek a gyűlölt földesurakra, meg az őket sanyargató adósze
dőkre, zsoldosokra."47 (A sorrend itt már megváltozott, első 
helyre kerültek a földesurak, pártállási különbség nélkül s a 
végére, mintegy mellékesként a zsoldosok, már meg sem je
lölve, hogy ezek egy idegein államhatalom erőszakszervei vol
tak!) 

1963-ban írt válaszában még egyértelműbben kimondja: 
„Valójában ezekben a mozgalmakban (t. i. a „Bocskai—Rákóczi 
korszak felkeléseiben) a parasztság a feudális rend ellen akar t 

45 Molnár E.: I d e o l ó g i a i . . . Tör t . Szemle, 1961. 3. sz. 267. o. 
46 Molnár E. : i. m. ü j Í rás , 1962. 11. sz. 1239. o. 
« Uo. 1240. o. 
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harcolni, de céljában a nemesség megakadályozta. A nemesség 
nem akart harcolni a Habsburg hatalom ellen, de a paraszt
felkelés rákényszerítette a Habsburg ellenes harcra. És azt, ami 
kialakult, a fegyveres rendi szabadságharcot a Habsburgok 
ellen, eredetileg se a nemesség, se a parasztság nem akarta."48 

Tehát a képlet vagy „osztálymechanizmús" ezek szerint a kö
vetkező: A parasztság, noha nem akart harcolni a Habsburg 
hatalom ellen, Habsburg ellenes rendi harcra kényszerítette a 
nemességet (s egyben rákényszerítette a nemességre a szabad
ságharcos ideológiát, saját becsapásának eszközét is?), a nemes
ség pedig, amely szintén nem akart harcolni a Habsburg ál
lamhatalom ellen, nemesi, rendi szabadságharcban való rész
vételre kényszerítette a parasztságot. Mindez természetesen 
abban az időszakban történt, amelyet , , . . . a nemesi földesurak 
és a jobbágyok közt folyó osztályharc rendkívüli kiélesedése 
jellemezte."49 S annak ellenére nem akart sem a nemesség, 
sem a parasztság együtt harcolni (s mégis együtt harcolt több 
évszázadon keresztül) a Habsburgok ellen, hogy ,,Az ellenség 
közös, de a nemeseknek és jobbágyoknak más-más objektív 
érdekeit fenyegeti."50 

E logikai ellentmondások feloldására nem mernék vállal
kozni, már csak azért sem, mert ezek a logikai ellentmondá
sok nem a történelem menetében, hanem Molnár Erik koncep
ciójában vannak meg. Mindenesetre meglehetősen kuszának 
tűnik ezen megállapításokból a Habsburg ellenes harcban részt
vevő osztályok, rétegek célkitűzése, magatartása, hiszen Mol
nár Erik koncepciója szerint úgy a nemesség, mint a paraszt
ság a Habsburgokkal szemben évszázadokon keresztül osztály
érdekeivel ellentétesen cselekszik. Véleményünk szerint ez tel
jesen irracionális lenne, — ha valójában így történt volna. 

A Molnár Erik által leírtak azonban nem fedik a törté
nelmi tényeket. A vitában már Mód Aladár is rámutatott , hogy 
Molnár Erik „. . . a történelemmel ellentétesen állítja be a fel
kelés elindulását, mely a valóságban elsősorban a császári 
zsoldosok s ezen keresztül az idegen uralom ellen irányult, s 
csak ennek nyomán terjedt át az idegen uralommal összenőtt 
labanc urakra."5 1 

A korabeli történeti források Mód Aladár állításának he
lyességét bizonyítják. Bár Molnár Erik munkáiban nem nevez 
meg külön minden egyes Habsburg-ellenes harcot, amely a. 

18 Molnár E.: V á l a s z . . . Üj Írás , 1962. 9. sz. 1114. o. 
49 Molnár E. : V á l a s z . . . Üj í r ás , 1963. 8. sz. 987. o. 
50 Molnár E.: I d e o l ó g i a i . . . Tört . Szemle, 1961. 3. sz. 269., 271. o. 
51 Mód A.: Beszé l jünk vi lágosan. Üj Í rás , 1963. 7. sz. 844. o. 
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XVII—XVIII. században folyt le, de nyilván megállapításait 
mindazokra vonatkoztatja, melyek a Bocskai korszaktól a Rá
kóczi korszakig terjedő időszakban lezajlottak. Ezért a vitában 
nemcsak a Bocskai, vagy Rákóczi vezette szabadságharcok k i 
robbanásának körülményeire kívánunk kitérni, hanem más 
Habsburg-ellenes küzdelmekre is. 

Ami a Bocskai szabadságharc kirobbanását illeti, köztudo
mású, hogy azt megelőzte az erdélyiek több mint öt évig tartó 
(1599—1604) Habsburg-ellenes fegyveres küzdelme. Ezt a har
cot az erdélyi nemesség jelentős része vívta, nagyobb arányú 
parasztfelkelés nem csatlakozott hozzá. Mielőtt a meg-meg
újuló fegyveres harc a királyi Magyarország területére átter
jedt volna, a magyarországi uralkodó osztály egyre élesebben 
szembefordult a Habsburg uralommal, elsősorban a már-már 
elviselhetetlenségig fokozódó császári zsoldosterrorral és pusz
tításokkal, és az erőszakos ellenreformációval. Az országgyű
lési rendek, a nemesség képviselői, akik Molnár Erik szerint 
minden bizodalmukat a császári katonaságba vetették, már 
1603-ban ilyen felterjesztéseket írtak az uralkodónak: 

„A német hadak rablása és dúlása miatt lehetetlen az or
szágban maradnunk. Virágzó városaink, népes falvaink voltak. 
S ha most szemünket végigjártatjuk a Duna vidékén, vagy 
Felső-Magyarországon, kirabolt s földúlt községeken kívül mást 
nem látunk. S a nép, a mindenéből kifosztott nép az erdőben 
bujdosik, nem a török, hanem felséged hadserege elől." Hoz
zátették még azt is; „A katonai erények nem a védtelen nép 
kirablásában, hanem az ellenségen aratott diadalokban áll
nak."52 

A magyarországi tisztségek betöltésében nagymértékben 
mellőzött, felségsértési és birtokelkobzási perek garmadájával 
sújtott, s vallása miatt üldözőbe vett magyarországi nemesség 
jelentős része 1604 szeptemberében a gálszécsi gyűlésen már 
nyíltan kimondta: „ . . . k i k minket hitünkben akarnak hábor
gatni, áltálon fogván megoltalmazzuk magunkat cum inculpata 
tutela53 (jogos védelemmel)". S ezzel az északkeleti várme
gyék nemessége elvileg kimondta a fegyveres ellenállást a 
Habsburg elnyomással szemben, amihez csak a kirobbanó szik
rát adta meg Bocskai fegyveres önvédelmi harca. S mielőtt az 

52 L. Magyar Országgyűlési Emlékek, X. k. 263—272., 320—326. o., továbbá 
Takáts S.: Régi idők, régi emberek. Bp. é. n. 270. o. 

53 Magy. Orsz. Emi. X. k. 597—598. o. Érdekes képet nyújt Magyarország 
lakosságának vallási megoszlásáról Pázmány Péter 1622-es felterjesztése, miely 
szerint a katholikusok az ország lakosságának alig tizedrészét képezik. Ugyan
akkor a főurak megoszlása mintegy 50—50 %• L. Fraknái V.: Pázmány Péter, 
k. 379—380. o. 
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még kirobbant volna, 1604. október 8—10-én a lőcsei polgárok 
már fegyverrel szálltak szembe a császári önkénnyel.5'* 

Az álmosd—diószegi győzelem után nem a parasztoktól 
való félelemből nyitott kaput október 30-án Kassa városa és 
csatlakozott a mozgalomhoz néhány nap alatt Remete, Svedler, 
Szomolnok, Stósz, Késmárk, Bártfa, Eperjes, Kisszeben váro
sok polgársága.55 Itt csak megjegyezni kívánjuk, hogy Molnár 
Erik a Habsburg-ellenes harcok ,,oki elemzésé"-nek és „osz
tálymechanizmusának" vizsgálatánál következetesen megfeled
kezik a magyarországi városi polgárságról. Elég nehéz volna 
ugyanis megmagyarázni, hogyan kerülnek sorozatosan szembe 
a városi polgárok a centralizációval és miért támogatnak soro
zatosan csupán nemesi rendi mozgalmakat az abszolút monar
chiával szemben, — ha itt nincs idegen elnyomás? Vagy ők 
is mindig akaratuk ellen küzdenek a Habsburgok ellen? Tovább 
menve, úgyszintén nem a parasztoktól való félelemből csatlako
zott már az első napokban az erdélyi bujdosók mellett Homon-
nai Drugeth Bálint, s Mágócsi Ferenc főurak vezetésével a felső
magyarországi nemesség döntő része. Hiába ijesztette Belgiojoso 
császári főkapitány a főurakat és nemeseket, hogy a jobbágyok 
, , . . . Nagyságod ellen az hajdúsághoz kapcsolván magát föl 
ne támadjon", mert biztosan tudja, hogy a hajdúság ,,az Nobi-
litást (nemességet) akarná deleálni, (megsemmisíteni)."56 En
nek ellenére a felső-magyarországi nemesség zöme már 1604. 
november 12-én ott volt a Bocskai által összehívott kassai or
szággyűlésen s ha panaszolta is a fegyvert fogottaktól elszen
vedett sérelmeit, ez nem akadályozta meg abban, hogy állást 
foglaljon a szabadságharc mellett. Pedig Bocskai nem tet t ígé
retet arra, hogy „az mely uraknak és nemeseknek jószágokat 
az én vitézeim elvették volna, megadattassanak", mert azok 
a nemesek ő előtte is gyanúsok voltak labanc érzelmeik és 
magatartásuk miatt.57 Amikor pedig a császári sereg két győ
zelme után a szabadságharc súlyos helyzetbe került, maga a 
császári főhadvezér Basta tábornagy volt kénytelen megálla
pítani a nemesség zöméről: „ . . . ú g y látszik, hogy elhidegült" 
[ti. a Habsburg uralkodótól]. Más levelében (1604. december 4.): 

54 L. Hain G.: Lőcsei Krón ika (Lőcse, 1910. 134. o.) Demkó K.. Lőcse a 
Bocskay-féle fölkelésben, Századok, 1883. 844—845. o. és Magy. Orsz. Emi . X. 
k. 376—380. o. 

55 L. L ippa i Balázs, 1604. okt. 28-i lev. Kassa városához . (Hadtört . Közi. 
1914. 473—474. o.) továbbá Hain G.: I. m. 135. o, és OL Eszterházy es. It, Rep, 
77. fasc. B . 

56 Belgiojoso 1604. okt. 17-i lev. Báthory Istvánhoz. OL. Eszterházy es. It, 
Rep. 77. fasc. E.. 

57 A kassai országgyűlés iratai L. Magy. Orsz. Eml. X. k. 606—611. o. 
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„. . . az egész nemesség és a nép is Bocskaival tart."58 Az Ud
vari Kamara még a nyugati, császári uralom alatt levő megyék
ben sem merte javasolni 1604 novemberében a nemesség sze
mélyes hadbarendelésének elrendelését, mert „a mint nagyobb 
részt egy vallásúak, úgy a németek elleni gyűlöletben is egyet
értők egymáshoz fognának csatlakozni s fegyvereiket azután 
lázadók és törvényes felkelők közös erővel a németek ellen 
fordítanák".59 

Mindezek az adatok nem azt bizonyítják, hogy a nemese
ket a parasztok kényszerítették akaratuk ellenére a Habsburg
ellenes harcra. A parasztság tömeges fegyverfogása a császári 
seregen aratott első katonai győzelmek hatására következett 
be, határozott Habsburg-ellenes éllel, s harcuk csak a labanc 
oldalon álló nemeseket sújtotta. A korabeli krónikás szerint 
az álmosd—diószegi győzelem után a hajdúkon kívül „más pa
raszti csapatok is seregesen nagy lelkesedéssel áradtak Bocs
kaihoz, akik előbb még sohasem katonáskodtak, s akiket előbb 
a német had sanyargatott mód felett, önkén t iratkoztak és 
esküdtek fel katonának. A köznép csatlakozása volt a legtöme-
gesebb, belőlük állt a had, ámbár hadi kiképzésük nem volt."60 

önként merült fel a kérdés, vajon mi módon, milyen esz
közökkel tudta volna a nemesség (akik különben maguk sem 
akartak a Habsburgok ellen harcolni!) ezt a fegyveres paraszti 
tömeget akarata ellenére a Habsburgok ellen harcba indítani, 
amikor azok elsősorban saját földesuraik ellen kívánták har 
colni? Senki nem vitatja, hogy a fegyvert fogott parasztok 
küzdelmének volt antifeudális éle ós tartalma is a Bocskai 
szabadságharc alatt, de ekkor a tények tanúsága szerint, elsőd
leges a Habsburg elnyomás elleni harc volt! „A föld népe is 
hűt len és esküszegő lett, és ő császári Felségétől elhajolva, 
Bocskai pártjára állott." — panaszolta 1605 nyarán a Habs
burg politikát ténylegesen irányító Mátyás főherceg.61 1605 
elejéről pedig a korabeli forrásokban ilyeneket olvashatunk: 
A császárnak „eleget dobolnak, de senkit nem találnak, akinek 
kedve volna a szolgálathoz."62 Ugyanakkor: „Rédei Ferenc a 

58 Basta 1605. j a n . 14-i j e len tése Mátyás főherceghez. (Dr. Veress E.: 
Basta György hadvezé r levelezése. Bp. 1914. II. k . 1789. sz.., t ovábbá Benda K.: 
A Bocskai szabadságharc , Bp . 1955. O k m á n y t á r 75. o. 

59 A bécsi Udvar i K a m a r a 1604. nov. 29-i vé leményes je lentése , (Magy. 
Orsz. Emi . X. k. 10. o.) 

60 Bethlen F.: Erdé ly his tór iá jából . (Kiadta Geréb L.: A haza i osz tá ly
h a r c o k i roda lma . B p . 1955. 287. o.) 

61 Mátyás fó'herceg 1605. aug. 2-i lev. a mainzi választóikhoz. (Hadtört. 
Közi. 1893. 712. o.) 

62 Thurzó Miklós 1605. márc . 30-i lev. Thurzó Györgyhöz . (OL T h u r z ó 
es. It. fásé. 47.) 
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föld népével hadát igen megtöbbítette vala."63 — írja egy csá
szárpárti krónikás. Sorolhatnánk még számos korabeli adatot, 
amelyek mind azt igazolják, hogy a Bocskai szabadságharc 
kirobbanása korántsem úgy történt, mint ahogyan azt Molnár 
Erik — nem tudni, milyen adatok alapján — állítja, s amiből 
azután messzemenő következtetéseket von le. Téves adatok 
alapján persze nehéz is helytálló következtetéseket levonni. 

Menjünk tovább azonban a Bocskai szabadságharc törté
netének kezdeti eseményein, s nézzük meg, hogyan áll a Mol
nár Erik által tett megállapítás a többi Habsburg-ellenes harc 
esetében. A Bethlen Gábor és I. Rákóczi György vezette Habs
burg-ellenes küzdelmekre nyilván nem vonatkoztatta Molnár 
Erik fent idézett megállapításait, bár egyik cikkében megjegyzi, 
hogy a felkelt parasztok a földesurak birtokait „Bethlen vagy 
Rákóczi csapataival együtt dúlják, fosztogatják."04 (Nem lehet 
tudni, hogy e megállapításban I. Rákóczi Györgyöt, vagy II. 
Rákóczi Ferencet érti-e?) Mindenesetre sem Bethlen Gábor, 
sem I. Rákóczi György fegyveres küzdelme nem parasztfelke
léssel kezdődött. Bethlen a csehekén kívül több magyarországi 
főúrral, Rákóczi Györggyel, Szécsi Györggyel, Thurzó Imrével, 
Bat thyány Ferenccel és Illésházi Gáspárral lép szövetségre, 
mielőtt Habsburg-ellenes függetlenségi harcát megindítja. 
Harca nem jobbágyfelkelés útján tör előre nyugat felé, annak 
ellenére, hogy a jobbágyság védelmére több intézkedést tesz 
a hadjáratok folyamán, s mindig van megfelelő létszámú jelent
kező is a jobbágyok között, amikor katonákat toboroz.65 

I. Rákóczi György 1644—45-ös Habsburg-ellenes függet
lenségi harca idején van jobbágymegmozdulás, de éppen ellen
kező előjellel, mint ahogyan azt Molnár Erik egyik tanulmá
nyában állítja. Azt írja ugyanis: „1645~ben a nép fel is kelt I. 
Rákóczi György hajdúi ellen és vele szemben a császáriakat 
támogatta."60 Ez az állítás teljesen ellentétben áll eddigi tör
téneti ismereteinkkel, s mivel Molnár Erik nem jelöli meg a 
forrást, nem is tudjuk, mire alapozza megállapítását. A már 
említett, a Történettudományi Intézet által 1962-ben kiadott 
egyetemi tankönyvben ugyanis Wittman Tibor, e korszak ki
váló ismerője a következőket írja: 

63 pethő G.: Krón ika (Geréb L.: i. m. 260. o.) 
64 Molnár E.: Ideológiai ké rdések . . . Tört. Szemle, J961. 3. sz. 267. n. 
65 Bethlen 1621. jún . 3-i levelében azt í r ja a kassa i vá ros i tanlácsnak: 

,, . . . va l ak ik az m a g u n k és az szent ko ronához tar tozó jószágainkból zászlóink 
alá fizetésünkre adták magokat, azoknak feleségeket, apjokat, anyjokat, az 
naponként való szolgálattól, adózástól, dézsmaadástól immúnissá kell tennünk." 
(Szilágyi S.: Bethlen Gábor levelezése. Bp. 1886. 176—177. o.) 

66 Molnár E.: V á l a s z . . . (II.) ü j í r á s . 1963. 8. sz. 988. o. 
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„Júniusban azonban váratlan helyzet állott elő: a német 
zsoldosok ellen a parasztok széles tömegei mozdultak meg. 
A császári csapatok már kiürített falvakat találtak Kassa alatt 
és az éhínség, takarmányhiány mellett új tényező jelentkezett: 
a felkelő parasztok támadása a császáriak ellen." „Rákóczi szí
vesen vette a parasztok támogatását, akik elzárták az utakat, 
elvágták az utánpótlási vonalakat." „A távolabbi megyék pa
rasztjai is fegyverben voltak. A Habsburg sereg nem tehetet t 
mást, mint szokásához híven porrá égette a falvakat, majd két 
heti eredménytelen ostrom után elmenekült." ,,A parasztság 
felkelése a császári sereg ellen tovább folytatódott 1644 nya
rán." ,,A Felvidék egész területén forrongásban volt a nép, 
amely nemcsak védekezett a császári zsoldosok ellen, mint 
1631—32-ben, hanem már cselekvő részesévé vált a Habsburg
uralom elleni küzdelemnek" stb.67 I. Rákóczi György hadvezére, 
Kemény János is azt írja munkájában: a menekülő német ka 
tonák közül „az ki erdőkre fogott, mindjárt rajta volt az pa
rasztság, kit levágtak s kit elfogtak".68 Más helyen: „az ellenség 
(ti. a császári katonaság) ha erdőre ment élést keresni, az tótság 
ölte, hordotta őket, feles puskás tótság adván mellénk mago
kat . . ,"69 Ezt mondják az adatok és az olvasóban méltán merült 
fel a kérdés, Molnár Erik vajon mire alapozza ezzel ellenkező 

, állítását? 
A Wesselényi-féle főúri összeesküvés után Erdélybe bu j 

dosó főurakat, nemeseket sem parasztmozgalom kényszerítette 
a Habsburg elleni fegyverfogásra. Sőt „országos nemességet" 
ígértek mindazon jobbágyoknak, akik harcolnak velük az csá
szári elnyomás ellen". A bujdosók Habsburg-ellenes támadá
sának kezdetén Teleki Mihály által kiadott fegyverre szólító 
kiáltványában a következőket olvashatjuk: „Mivel azért én is, 
mellettem levő magyarországi úri és főrendekkel együtt és szá
mos nép hadakkal ide (Sárköz, Szatmár megyében) Nagyság-
tokát és kegyelmeteket per praesentes tempestive akarám 
requirálnom . . . " stb.70 S ha a II. Rákóczi Ferenc vezette kuruc 
szabadságharc előzményeit vizsgáljuk, kitűnik, hogy Rákóczi 
mielőtt hajlott volna az őt felkereső elégedetlen tömegek hívá
sára, előbb elküldte Magyarországra bizalmas emberét, Bar-
winszkyt, akivel kikémleltette a nemesség politikai hangulatát. 

67 Magyarország tö r t éne te 1526—1790. (Egyetemi t a n k ö n y v , 1962. 195. o.) 
68 K e m é n y J á n o s 1644. j ún . 30-i lev. I. Rákóczi Györgyhöz . (Kemény 

János önélet í rása és válogatot t levelei. Bp. 1959. 345. o.) 
69 Uo. 271. o. 
70 L. Koncz J.: Ada tok a bujdosó m a g y a r o k küzdelmeihez . Hadtör t . Közi . 

1893. 461. o. 
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A következőket olvashatjuk erről a Molnár Erik által hivat
kozott R. Várkonyi Ágnes könyvében: 

„A fejedelem különösen a lelkére kötötte [ti. Barwinszky-
nak], figyelje meg a várak állapotát, a katonaság számát, a 
nép hangulatát. Leveleket is küldött vele, s meghagyta, hogy 
az ismerősöket bejárja." Barwinszky tapasztalatai több hetes 
magyarországi körútján mindenben megerősítették a Rákóczihoz 
ment követek jelentésének hitelét, akik rámutat tak arra is, hogy 
a nemesség is elkeseredett, s „bizonyára csatlakoznék is" — 
olvashatjuk Esze Tamás életrajzában.71 Bár igaz, hogy a sza
badságharc legelején a két főúron, Rákóczin és Bercsényin 
kívül csak néhány elszegényedett nemes képviseli az uralkodó 
osztályt a kurucok között, de rövidesen csatlakozott báró Melith 
Pál, majd egyre több megye nemessége. Igaz az, hogy az osz
tályellentét végigvonult a Rákóczi szabadságharcon is, de ennek 
ellenére (vagy talán éppen ezért), nem áll az a megállapítás, 
hogy a Habsburgok ellen fegyvert fogó nemesek csak a job
bágyok kényszerének engedve, akaratuk ellenére tették ezt, a 
jobbágyokat pedig ezen — általuk Habsburg-ellenes harcra 
kényszerített — nemesek kényszerítésére, szintén akaratuk el
lenére küzdöttek a Habsburgok ellen! 

A történeti tények fényében nem tartjuk egészen megala
pozottnak Molnár Erik azon megállapítását sem, hogy a magyar 
jobbágyság „ . . . nyomban csatlakozott bármiféle úri szervez
kedéshez, amely fegyvert fogott a fennálló rend ellen".72 Itt 
mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy mit ért Molnár Erik 
„fennálló rend" alatt? Nem valószínű, hogy az úri szervezke
dések a feudális gazdasági, társadalmi rend ellen fogtak fegy
vert, hanem a központi hatalom uralmi eszközei és módszerei 
ellen. Itt azonban, ha nem mondjuk meg nyíltan, világosan, 
egyértelműen azt, hogy olyan központi hatalomról van szó, 
amely idegen, gyarmatosító, a magyarországi uralkodó osztály 
számára is hátrányos gazdasági és társadalmi helyzetet teremtő, 
akkor a történeti tényekkel ellentétben elkendőzzük a lényeget, 
s csakis ilyen hamis megvilágításban tekinthetjük a küzdel
meket egysíkúan a központi hatalom ellen irányuló mozgal
makként. De vajon fennáll-e az, hogy a jobbágyok nyomban 
csatlakoztak „bármiféle" úri szervezkedéshez, akárcsak a XVI— 
XVIII. század folyamán is? A történeti adatok azt mutatják, 
hogy ez a kérdés nem így áll! Nem csatlakoztak pl. széles job-

7ľ L. Köpeczi B.—R. Várkonyi Ä.: II. Rákóczi Ferenc, Bp. 1955. 107. o., 
továbbá Esze T.—Köpeczi B.: Esze Tamás, Bp. 1951. 19—20. o. 

72 Molnár E.: Ideológiai. . . Tört. Szemle, 1961. 3. sz. 276. o. 
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bágytömegek az erdélyi nemesség 1599-től 1604-ig tartó soro
zatos Habsburg-ellenes harcaihoz, Wesselényi-féle főúri össze
esküvéshez, vagy Thököly Imre 1690-es erdélyi Habsburg
ellenes harcához — hogy csak a legismertebbeket említsük. 
Bármennyire tudatlannak és mindennemű disztingválásra tel
jesen képtelennek tartja is Molnár Erik a magyarországi feu
dális társadalom jobbágyságát, mégis ennek ellenére a történeti 
tények azt mutatják, hogy a jobbágyok általában különbséget 
tudtak tenni, hogy mikor állt érdekükben csatlakozni a nemes
ség Habsburg-ellenes harcához és mikor nem. 

A jobbágyok akkor fogtak fegyvert a Habsburg-uralom 
ellen, amikor az idegen elnyomás terhei elviselhetetlenek vol
tak, s amikor lehetőség vagy legalábbis remény mutatkozott 
arra, hogy a Habsburg iga lerázásán tú l a saját társadalmi 
helyzetükben is változás következhet be. Molnár Erik általában 
nagyon lebecsüli az elnyert hajdúszabadság szerepét a magyar
országi jobbágyok szempontjából.73 Ez érthető is, mert ennek 
kellő figyelembevétele és értékelése zavarná azt a képet, hogy 
itt pusztán csak nemesi rendi szabadságharcról volt szó a köz
ponti hatalom ellen. Tény, hogy nem változtatta meg az összes 
magyarországi jobbágy társadalmi, gazdasági helyzetét, csak 
annak egy kisebb részéét. Szűk ösvény volt ez a szolgaságból 
kivezető úton, de mégis valami reménysugár legalább a harc 
áldozatait vállaló jobbágyok számára. S nem véletlen, hogy 
akikhez tömegesen csatlakoztak a jobbágyok (Bocskai, Bethlen, 
I. Rákóczi György, a bujdosók, II. Rákóczi Ferenc), azok meg
ígérik, s ha módjukban áll, meg is adják a harcban legjobban 
kitűnt számkivetetteknek a szabadságot, a jobbágysorból való 
menekülést. 

Haladó mozgalmak sikere érdekében tett társadalmi en
gedmények voltak ezek, s nem alapvető forradalmi változások! 
Ámde marxista történész támaszthat-e vajon olyan követel
ményt Bocskaival, Bethlennel, II. Rákóczi Ferenccel szem
ben, hogy miért nem szabadították fel az egész magyar job
bágyságot, miért csak egy kisebb részének adtak szabadsá
got? Ügy érezzük, nem kell sokat bizonygatni, hogy ez milyen 
történelmietlen, anakronisztikus követelmény nemcsak azért, 
mert mindnyájan feudális főurak voltak, hanem, mert a XVII. 

73 „ A paraszti helyzetből kiemelt hajdúság, bár kiemelése feudális mó
don, nemesítéssel történt, új színt jelentett a feudális társadalomban: a szabad 
parasztságot. Egyszersmind a „hajdúszabadság" irányt mutatott az „örökös 
jobbágyság kötöttsége ellen harcoló paraszti tömegeknek" — olvashatjuk a 
már többször idézett 1962-ben kiadott egyetemi tankönyvben. (159. o.) 
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századig Magyarországon nem is volt meg a gazdasági, társa
dalmi előfeltétele a jobbágyság eltörlésének. 

Ilyen történelmi helyzetben egyáltalán nem lebecsülendő 
az a társadalmi eredmény, amit az elnyomottak egy része elért 
a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok folyamán, s érthetővé 
válik, hogy különbséget tudtak tenni különböző úri szervezke
dések között, hogy melyikhez csatlakozzanak és melyikhez ne. 

Ezzel összefüggően erősen vitatható Molnár Erik azon állí
tásának helyessége is, miszerint a parasztságnak semmi előnye 
nem származott a Hubsubrg-ellenes harcokból. Azt írja szó sze
rint: „A parasztok . . • vagy üres kézzel kerültek ki a mozgalom
ból, mint a Rákóczi korban, vagy pedig helyzetük a mozgalom 
úri sikere következtében még rosszabbodott is, mint a Bocskai 
korban."74 E megállapítás helyességét maga Molnár Erik cáfolja 
ugyanebben a cikkében néhány oldallal előbb, amikor megálla
pítja: „Ha idegen ellenség tört az országra, amely rabolt, pusz
tított, fosztogatott, a parasztok az ellen harcban szálltak, hogy 
megvédjék létfenntartásukat szolgáló termelési eszközeiket. Ez 
a magatartásuk is egyezett a társadalmi haladás érdekével." Sőt 
azt is megállapítja Molnár Erik, hogy a „Habsburg hatalom 
nem a magyar földesúri osztályt, hanem a magyarországi job
bágyságot nyomta el. . "7 5 (Csak feltevésként, ha a Habsburgok 
nem nyomták el a magyar földesúri osztályt is, — akkor miért 
folytatott az rendi szabadságharcot a Habsburgok ellen — mint 
Molnár Erik állítja?) A császári zsoldossereget, amely szörnyű 
zsoldosterrort hozott az országra, mindenképpen az elnyomást 
megtestesítő kategóriába kell sorolnunk. A Habsburg-ellenes 
harcok azon eredménye tehát, hogy a dúló, fosztogató csapa
tokat kivitték az ország területéről, mindenképpen a legszoro
sabb érdekében állott a parasztságnak is, s már csak azért sem 
állíthatjuk a történeti tényeknek megfelelően, hogy a parasztok 
üres kézzel kerültek ki a mozgalomból, vagy egyenesen rosz-
szabbodott a helyzetük a siker következtében. Molnár Erik itt 
az 1608-as országgyűlés határozatára céloz, amely a jobbágyok 
költözködését megyei hatáskörbe utalja, azonban ennek abszo
lút értékmérővé tétele egyoldalú, a korabeli parasztság hely
zetének, viszonyainak nem kellő fokú ismeretéből fakad. E 13. 
te. mellett figyelembe kell venni pl. a 12. tc.-t is, amely az 
idegen katonaság kivonásáról szólt, ami föltétlenül érdekében 
állott a parasztságnak is. S mint már utaltunk rá, nagyon hely
telen bagatellizálni a hajdúszabadság eredményét is, amely 

"A Molnár E. : i. m. Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 5. o. 
75 Uo. 3. o. 
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csak a Bocskai szabadságharc idején, a családtagokkal együtt, 
mintegy 40 000 embert érintett az elnyomottak soraiból, mely 
szám az elkövetkező Habsburg-ellenes harcok folyamán te te
mesen tovább növekedett. 

A hajdútelepítések a kollektív nemesítés ellenére nem a 
feudális viszonyok konzerválását eredményezték, hanem a feu
dális függőségen kívüli szabad paraszti réteget növelték. Bár 
mindez alapvetően nem változtatta meg a jobbágyság társa
dalmi helyzetét Magyarországon, de az elért eredményeket 
semmiképpen nem lehet ilyen egyoldalúan csak negatívan érté
kelni, mint ahogyan azt Molnár Erik teszi. 

A történelmi tényeknek meg nem felelő, a marxista tör
ténetfelfogással ellentétes a függetlenségi harcok kirobbantá-
sánál a személyiségek szerepének olymérvű túlértékelése, aho
gyan ez Molnár Erik írásaiban szerepel. A Habsburg-ellenes 
harcok kirobbanásának fő okát ugyanis abban látja, hogy „egy-
egy nagyúr, mint Bocskai vagy Rákóczi, akit a bécsi udvar 
ostobasága, vagy erőszakossága kényszerít erre [tehát nem a 
gyarmatosító politika, vagy a magyarországiak érdekeinek hát
térbe szorítása, hanem egy csupán szubjektív tényező, az osto
baság!], vagy egy erdélyi fejedelem, mint Bethlen, akit hatalmi 
ambíciók töltenek el [tehát nem a magyar királyság visszaállí
tásának szándéka, a magyarországi abszolút monarchia meg
teremtésére irányuló törekvés, hanem egyszerűen csak hatalmi 
ambíció, szintén szubjektív tényező], fegyvert fog a Habsburg 
államhatalom ellen."76 Röviddel később ezt így fogalmazza meg: 
,,. . . egy-egy feudális nagyúr, Bocskai vagy Rákóczi Ferenc 
személyes körülményeitől hajtva mozgalmat indított a Habs
burg rendszer ellen" s „az elviselhetetlen viszonyok között élő 
parasztok nyomban fegyvert fogtak, és rátörtek a gyűlölt 
urakra és zsoldosokra."77 

Hosszan lehetne bizonyítani, hogy ez az ábrázolásmód 
mennyire helytelen szimplifikálása a történelmi folyamatoknak 
és mennyire szubjektív történetfelfogást takar. Ügy érezzük 
azonban, erre nincs szükség, annyira nyilvánvaló mindenki 
előtt, aki ismeri a tárgyalt korszak történetét és marxista tör
ténetszemlélettel értékeli azt. Itt csak néhány történeti tényre 
kívánunk röviden utalni. 

A Bocskai vezette szabadságharc kirobbanásának fő okait 
a következőkben foglalhatjuk össze: A magyar katonaság le 
váltása a mezei hadakban és a várakban. A fiskális perek, 

76 Molnár E.: Ideológiai ké rdések . . . Tör t . Szemle, 1961. 1. sz. 267. o. 
77 Molnár E.: i. m. Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 4. o. 

509 



melyek a birtokos osztály létalapját, a birtokot kezdték veszé
lyeztetni, nem beszélve a fejvesztést kimondó ítéletekről, 
ami a birtokosokat még közvetlenebbül érintette. Az ellen
reformáció, amely nagy tömegben sújtotta a földbirtokosokat, 
polgárokat és parasztokat. (Itt utalunk ismét Pázmány 1622-es 
idézett jelentésére, miszerint ez időben Magyarország lakossá
gának kilenctized része protestáns volt.) Az idegen katonaság 
zsoldos terrorja, amely bár különböző mértékben, de minden 
társadalmi osztályt és réteget egyaránt sújtott. Az egyre kilá-
tástalanabbá váló 15 éves háború pusztításai. Mindezek osztály
érdekeket sértettek, s nem egy főurat, s nem „ostobaságból" 
fakadtak, hanem egy politika jellegéből. Csakis ilyen történelmi 
előzmények után következhetett be, hogy egy, személyében 
megtámadott főúr, Bocskai István önvédelmi harca országos 
méretű szabadságharccá fejlődhetett ki. 

Hasonló társadalmi mozgatóerők és okok robbantották ki 
a Rákóczi vezette szabadságharcot is. II. Rákóczi Ferenc fegy
verfogását megelőzte 1697-ben a hegyaljai kurucfelkelés, majd 
a Dráva menti és a Duna—Tisza közti paraszti megmozdulások, 
az 1698-as ugocsai fegyveres harc, 1699-ben a Nagybánya kör
nyéki megmozdulás, 1700-ban a Veszprém megyei szervezke
dés, 1702-ben a tiszaújlaki sóhivatal megrohanása, 1703 tava
szán a Mohács környéki zendülés, a tiszaháti felkelés stb. Csakis 
ilyen történelmi előzmények és körülmények között kerülhetett 
arra sor, hogy II. Rákóczi Ferenc fegyverbe hívó szavára egy 
ország lakosságának, különböző társadalmi osztályainak több
sége igennel válaszolt, s harcba indult az idegen elnyomás ellen. 
Enélkül e feudális nagyurak Habsburg-ellenes fegyverfogása 
nem haladta volna meg a Wesselényi-féle főúri összeesküvés 
társadalmi méreteit és jelentőségét! 

Nem fedi a történeti tényeket Molnár Erik azon állítása 
sem, hogy a magyar nemesség (így összességében, minden kü
lönbségtétel nélkül) nem akart a Habsburg uralkodótól elsza
kadni, s nem törekedett az ország egységesítésére. E kérdésről 
időrendi sorrendben a következőket olvashatjuk: 

„Ezek a felkelések a Rákóczi felkelés utolsó szakaszának 
kivételével, soha és sehol nem tűzték ki célnak a Habsburgok
tól való elszakadást, tehát az állami függetlenséget."78 A neme
sek „. . . a Habsburgoktól nem tudtak és — egyetlen remény
telen kísérletet nem számítva, nem is akartak elszakadni, előbb 
a török veszély, azután a Habsburgok túlereje és mindvégig a 

78 Molnár E.: i. m. Tört. Szemle. 1961. 3. sz. 267. o. 
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parasztháború fenyegetése miatt".79 Következő tanulmányában 
már egyenesen úgy teszi fel a kérdést: „Törekedett-e ez a ne
mesi osztály valaha is a Habsburg uralom idejében a Habsbur
goktól való elszakadásra, és ebben az értelemben az állami 
függetlenség helyreállítására? Nem, és osztályhelyzeténél fogva 
nem is törekedhetett." S ugyanígy megállapítja: „Az ország 
politikai egységesítésére nem törekedtek."80 A kritikákra adott 
válaszában ezen állításokat még megtetézi azzal is, hogy „ . . . a 
magyar nemesi földesurak önként, saját kezdeményezésükre 
»nemzeti .sérelmeik-« ellenére sem fogtak fegyvert a Habsburg 
hatalom ellen, se a Bocskai korban, se a Rákóczi korban és 
tartózkodtak ettől a közbeeső időben is."81 

E legutolsó megállapítást előrevéve, óhatatlanul is felmerül 
a kérdés, vajon milyen osztályhoz tartozónak tekinti Molnár 
Erik pl. Bocskai Istvánt, Homonnai Drugeth Bálintot, Mágócsi 
Ferencet, Bethlen Gábort, Thurzó Imrét, Thurzó Szaniszlót, 
Szécsi Györgyöt, Rákóczi Györgyöt, Illésházy Gáspárt, a Wes
selényi-féle összeesküvés tagjait, a bujdosók nagy részét, Thö
köly Imrét, Bercsényi Miklóst, II. Rákóczi Ferencet stb. . . . és 
hosszan sorolhatnánk azok nevét, akik a „magyar nemesi föl
desurak" közé tartoztak és önként fogtak fegyvert a Habsburg 
hatalom ellen. Több ezerre rúg azon magyar nemeseknek a 
száma, akik ezt a XVII., XVIII. század folyamán Molnár Erik 
állítása ellenére megtették, ami annyira közismert tény, hogy 
úgy érezzük, nem is szorul különösebb bizonyításra. 

Ami az állami önállóságra, a Habsburgoktól való elszaka
dásra és az ország egységesítésére irányuló törekvést illeti, elő
ször is tisztázni kell, hogy osztálytörekvésnek csak azt nevez
hetjük-e, amit egy osztály minden egyes tagja akar? Vélemé
nyünk, szerint ez nem kritériuma az osztálytörekvés meghatá
rozásának, mert ilyen talán soha nem is létezett a történelem 
folyamán. Általában mindig csak az osztály bizonyos része áll 
ki a törekvések mellett, s vannak olyanok is, akik különböző 
indítóokoktól vezérelve szembefordulnak osztályérdekeikkel. 

Ha a magyarországi birtokos osztályhoz tartozók többsé
gének érdekeivel ellentétben állt volna a Habsburgok elleni 
harc, egészen valószínűtlen, hogy a nemesség széles tömegei 
több évszázadon keresztül sorozatosan részt vettek volna ilyen 
küzdelmekben. Ha ezt feltételezzük, akkor nem marad más, 
mint hogy egy-egy izgága, renitens főúr, vagy erdélyi feje-

79 Molnár E.: i. m. Tör t . Szemle, 1962. 1. sz. 4. o. 
80 Moln\âr E.: Tör téne t szemlé le tünk nacional is ta m a r a d v á n y a i r ó l . Üj í r á s , 

1962. 11. sz. 1238—1239. o. 
81 Molnár E.: Válasz . . . (II.) ű j í r á s , 1963. 8. sz. 988. o. 
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delem szubjektív elhatározása irányította évszázadokon keresz
tül a magyar történelmet. Ennek elfogadása pedig a marxista, 
de minden valamennyire is tudományos történelemszemlélet 
teljes semmibevevése lenne! 

Azt kell tehát elfogadnunk, hogy azok a politikai célki
tűzések, amelyeket egy Bocskai István, Bethlen Gábor, II. Rá
kóczi Ferenc fogalmaztak meg, a magyar uralkodó osztály 
legalábbis jelentős részének politikai célkitűzését fejezték ki. 
Ezekben pedig megtalálhatjuk a Habsburgoktól való elszaka
dás, s az állam egységesítésének célkitűzését és csak a török 
veszély, valamint a Habsburg hatalom túlereje miatt kellett 
mérsékelni ezeket a célkitűzéseket, s megelégedni kompromisz-
szumos befejezéssel. (Itt csak utalni kívánunk olyan tényekre, 
hogy pl. Bocskai István 1605 tavaszán királyi koronát kért a 
Portától, Bethlent pedig már 1619 végén magyar királlyá akar
ták választani, s a következő év augusztusában királlyá is vá
lasztották.) Az eredmény elmaradása, vagy csak részben való 
teljesülése nem jelenti a célkitűzés, a törekvés hiányának ki
mondását akkor, amikor korabeli dokumentumok bizonyítják 
e célkitűzések meglétét.82 

Nem kis mértékben félrevezetők és a történelmi tényeket 
egyoldalúan ábrázolók Molnár Erik azon adatai is, amiket annak 
bizonyítására hoz fel, hogy ,,. . . a nemesi földesurak is rászedik 
a jobbágyokat, amikor a közös hazára való hivatkozással, vagy 
ígérgetésekkel maguk mellé állítják őket". (Azok a földesurak, 
akik Molnár Erik szerint soha önként nem akartak a Habsbur
gok ellen harcolni s akiket csak a jobbágyok kényszerítettek 
rá erre a harcra!) Bizonyító példaként felhozza, hogy: „Bocskai 
éppúgy kivégeztette utóbb a hozzá csatlakozott Lippai Balázs 
hajdúkapitányt, mint Rákóczi az elsők között melléje állott 
Kiss Albert jobbágy hadnagyot. Esze Tamás életét »véletlen« 
kuruc golyó oltotta ki."83 

(Mielőtt ezen felhozott példák részletes vizsgálatához kez
denénk, annyit előre kívánunk bocsátani, hogy véleményünk 
szerint e három megemlített személy egyéni sorsa még semmi
képpen nem bizonyítaná a jobbágyok részesedését a több év
százados Habsburg-ellenes felkelések folyamán.) 

82 L. pl. Bocskai 1606. szept. 18-i lev. I l lésházyhoz és I l lésházy 1606. dec. 
9-i lev. Bocskaihoz. (Tort. Tár , 1878. 333., 635. o.) Po r t a i k ö v e t e k 1605. m á j . 
24-i lev. Bocskaihoz (OL Esz terházy cs. It. Rep. 46. fasc. g,) Nyár i Pá l és Czobor 
Mihály 1606. aug. 29-i lev. I l lésházyhoz (Magy. Orsz. Emi. XII . k . 618—621. o.) 
I l lésházy 1606. dec. 23-i lev. Thurzó Györgyhöz (OL Thurzó es. lt. fasc. 69,) 
továbbá K a t o n a : Hist, er i t ica . . . 267. o.) Szekfű Gy.: Beth len Gábor , Bp. 1929. 
94—95. o. 105—Hl. o lda lakon idézet teket , Beth len 1621. m á r c . 22-i u tas í tásá t 
por ta i követéhez (Török—magyar á l l a m d k m á n y t á r , I. k. 274. o.) stb. 

83 Molnár E.i Válasz . . . (II.) Üj í r á s , 1963. 8. sz. 986. o. 
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Lippai Balázs kivégeztetéséhez szorosan hozzátartoznak a 
következő tények: Lippai Balázs féktelen természetű, fegyel
met nem tűrő katona volt, akit korántsem tekinthetünk a fegy
vert fogott jobbágyok képviselőjeként. Emellett gyanússá lett 
magatartása, mer t Basta császári hadvezérrel levelezést folyta
tott a harc alatt. Noha kivégeztetésénél kétségen kívül közre
játszott az a körülmény is, hogy személye gátjává vált a ne
messég nagy tömegű csatlakozásának, a döntő azonban fegyel
mezetlen, féktelen magatartása volt, mellyel aláásta a szabad
ságharc hadseregének fegyelmi helyzetét.84 

Kiss Albertet R. Várkonyi Ágnes így jellemzi a már idé
zett munkájában: .,. . . régi kuruc, a bűneiért körözött tolvaj és 
gonosztevő".85 Heckenast Gusztáv oly módon hozza kapcso
latba Kiss Albert halálának körülményeit az 1703 végi jobbágy-
zendülóssel: „Lehetséges, hogy ezzel függ össze a szabadságharc 
egyik kezdeményezőjének, Kiss Albertnek kuruc hadbíróság 
elé állítása és kivégeztetése."86 A Rákóczi szabadiságharc egyik 
elmélyült kutatója tehát csak lehetségesnek tartja ezt az össze
függést, megnyugtató bizonyítékot nem talált rá, hiszen Esze 
Tamás is ösztönzője volt ezeknek a megmozdulásoknak és 
mégsem érte hasonló sors. Mindenképpen fennáll tehát annak 
a lehetősége, hogy döntő mértékben a fegyelmezetlensége miatt 
került sor Kiss Albert kivégeztetésére,87 de Molnár Erik — nem 
tudni milyen ,,új adatok" birtokában — határozottan a jobbá
gyok részesedésének bizonyítékát látja Rákóczi részéről, s bár 
burkoltan, de az ő nyakába varrja Esze Tamás később bekövet
kezett halálát is. írja ezt arról a Rákócziról, akinek a jobbá
gyokkal szembeni magatartását úgy jellemzi a Molnár Erik 

84 L. Geréb L.: i. m. 265—.277. o. Veress E.: i. m. II. k . 1699., 1714., 1783. 
sz. leveleket , t ovábbá Sepsi Laczkó M.: Krónikája , Erd . Tör t . Adatok. III . k . 55. o 

85 R. Várkonyi Á.: i. m. 115. o. 
86 Egyetemi t a n k ö n y v , 1962. 341. o. 
87 Esze Tamás és Köpeczi Béla könyvében a következőket olvashatjuk 

Kis Albert elfogatásárói és kivégzéséről: „Rákóczinak ez a váratlan intézkedése 
azokra a panaszokra vezethető vissza, melyekkel Esze Tamás és Kis Albert 
hajdúit illették a falvakon elkövetett garázda cselekedeteik miatt . . . Esze Ta
más, de főleg Kis Albert regimentjében sok olyan fegyelmezelen katona volt. 
aki nem törődött azzal, tud-e élelmet adni az otthon maradott jobbágy vagy 
sem. A nemesség szakadatlanul panaszkodot rájuk, de a jobbágyság is elkese
redett a kurucság „istentelen fenekedése" miatt. Ez az állapot kettős veszélyt 
jelentett a szabadságharc számára: a nemeseknek alkalmat adott arra, hogy 
a felkelő jobbágyokat rossz színben tùÉgssék fel Rákóczi előtt és látszólagos 
jogalapot teremtsenek a jobbágyok eïlfm intézkedéshez: a jobbágyok pedig 
megriadtak az erőszakoskodásoktól és kezdtek elidegenedni a szabadságharc 
ügyétől. Rákóczi felismerte a veszélyt, rendet és fegyelmet akart teremteni. . . 
Esze Tamás . . . nem a fegyelmezetlen álkurucokkal, hanem Rákóczival volt egy 
véleményen a rend kérdésében. A fejedelem Esze Tamás ellen a vizsgálatot 
meg is szüntette. Kis Albertről azonban súlyos dolgok derültek ki, így az is, 
hogy ő volt egyik oka a szatmári szerencsétlenségnek, (1704. febr. 12.), Olyan 
soie bűn terhelte, hogy a hadbíróság halálra ítélte. Rákóczi nem adott kegyel
met neki, mert azt akarta, hogy égy ember kárán sokan tanuljanak." (Eíszie 
Tamás, Bp. 1951. 39—41. o.) 
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által hivatkozott R. Várkonyi Ágnes: „Tévedne az, aki meg
ismerve Rákóczi magatartását a regularizálás bevezetése ellen 
zúgolódó jobbágysággal szemben, embertelenséggel vádolná őt. 
A szegény emberek, földhözragadt jobbágyok személyes ügyeit 
mindig meghallgatja, s az ítéleteknél mély emberiesség ve
zeti . . . A garázdálkodó, a szegénységen élősködő csapatoknál 
pedig nem a közkatonát, vagy a hajdút, hanem a főtisztet 
hibáztatja." Ugyanakkor tárgyilagosan rámutat arra is, hogy: 
„Rákóczit a szemben álló osztályérdekek, a jobbágyság és ne
messég ellentétének tüzében mindig a nemzeti egység eszméje 
vezeti^ De mert főnemes, a nemzeti összefogás érdekében a 
nemesség felé tesz engedményeket."88 Mindehhez még csak azt 
kívánjuk hozzáfűzni, hogy ha Rákóczi nem szabott volna határt 
a jobbágyok osztálytörekvéseinek, akkor történelmünkben nem 
szabadságharc vezetőjeként, hanem parasztforradalom vezére
ként tar tanánk számon. 

Esze Tamás halálának pontos körülményeit még máig sem 
tisztázta a történetírás. Annyit tudunk, hogy halála előtt két 
hónappal, 1708. március 24-én Rákóczi családjával együtt ne
messé tette. Élete utolsó napjaiban Nyitra alatt táborozott. 
Halála május 27-én következett be, amikor is több kuruc ezred 
katonái egymással összevesztek s Esze Tamás közéjük ment 
rendet teremteni. Az egykori okirat így számol be a vizsgálat 
eredményéről: „Szeghiny Esze Tamás szerencsétlen esetét úgy 
referáljuk urunk [ti. Rákóczi] előtt, hogy Urban Czelder hajdúi 
szegény Esze hajdúival összve veszvén annyira, hogy merő 
természet szerint való ellenségként puskáztak egymásra; vég
ű r e semmiképpen nem csillapíthatták őket, hanem a várbul 
az ágyúkat neki forgatták. Kinek alkalmatosságával Esze Tamás 
is közibe menvén, hogy csillapítsa őket, de reá semmit sem 
hajtottak, sőt közönségesen reá támadván, magát is megölték." 
„Rákóczi a hála és a megbecsülés szép tettével emelt emléket 
első fegyvertársának, a szabadságért harcoló jobbágyok vezé
rének" — olvashatjuk Esze Tamás életrajzában. Halála után 
ezredét a testőrök a palotás regimentjébe osztották be. Szülő
faluját, Tarpát pedig hajdúvárosi kiváltságokkal ruházta fel a 
fejedelem. Rákóczi privilégiuma érvényben tartja Tarpa mene
dékváros jellegét a szökött jobbágyok számára.89 

Ennyit tudunk e három ember halálának körülményeiről 
s ezek az adatok semmiképpen sem támasztják alá Molnár Erik 
állításait, aki halálukat a jobbágyság rászedésének bizonyíté-

88 R. várkonyi A.: i. m. 171—172. o. 
89 Esze T.—Köpeczi B.: i. m. 79—82. o 
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kaként hozza fel Bocskai és II. Rákóczi Ferenc ellen. Ha ezt 
előttünk ismeretlen új adatok alapján tette, azt mindenképpen 
elő kellett volna tárnia, mert így állítása meglehetősen bizony
talan s ellentmond az eddig ismert tényeknek. 

Bár szubjektív szempont, de azért figyelmet érdemel Mol
nár Erik azon megállapítása is, hogy kit tekintettek a XVII— 
XVIII. században árulónak. Azt írja ugyanis: „Nem azt tekin
tették árulónak, aki az állami függetlenséget a Habsburgokkal 
szemben elalkudta, mint a katolikus főurak, vagy akár a törö
kökkel paktált, mint Bocskai és Bethlen. Az áruló az volt, aki, 
mint ama Székely György, az osztályellenség, a jobbágyok 
oldalára állott, vagy a jobbágy, aki az úri hatalom ellen fel
kelt."90 

Azzal most nem kívánunk bővebben foglalkozni, hogy 
az említett esetekben a történelmileg szükségszerű és kényszerű 
török szövetséget egyszerűen „paktálásként" felfogni meglehe
tősen történelmietlen vulgarizálásnak tartjuk, mer t azzal egy. 
a közelmúltban megjelent tanulmány részletesen foglalkozott.91 

Úgyszintén azt sem kívánjuk bővebben részletezni, hogy ami
kor egy roszág súlyos harcot folytat az idegen elnyomó ellen, az 
ellenség oldalán álló országlakosok cselekedete véleményünk 
szerint azért mégis több valamivel az állami függetlenség egy
szerű elalkudásánál. (S csak széljegyzetként utalunk a fogalma
zás pontatlanságára is, mert nem derül ki egészen világosan, 
hogy Molnár Erik kit ta r t árulónak?) Itt most csupán azt kíván
juk vizsgálat alá venni, hogy valójában kit is tekintettek ebben 
a korban árulónak? S beszéljenek e kérdésről maguk a korabeli 
források. 

Belgiojosó, felső-magyarországi főkapitány azt írja 1604. 
október 17-i levelébéen Báthory Istvánnak Bocskai önvédelmi 
harcáról: „Nagyságodnak akarnánk tudtára adnunk Bocskai 
áruitatását... Ilyen nagy áruitatást ezen a földön ember nem 
ha l lo t t . . ,"92 

Homonnai Drugeth Bálint 1605. szeptember 26-án azt írta 
Najlójába a Nagyszombatban levő császárpártiakról: „ez árui
tatás pedig lett egynehány bennlakó árulóknak régtől való for
ralásokból .." ,"93 

90 Molnár E.: I deo lóg ia i k é r d é s e k . . . T ö r t . S z e m l e . 1962. 3. sz. 266. o. 
91 L. Dr. Nagy L.: Adalékok a XVII. századi Habstourg-ellenes függetlenségi 

harcok értékeléséhez. (A török szövetség problematikája a Bocskai, Bethlen és 
I. Rákóczi György vezette küzdelmekben. (Hadtört. Közi. 1963. 2. sz. 185—224. o.) 

92 OL. E s z t e r h á z y cs. lt. R e p . 77. fesc. E . 
93 Benda K. : i. m. Okmánytár 113. o. 
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Bethlen a Habsburg-pártiakról: 
1621. április 29-i, Rákóczi Györgyhöz írt levelében: „Mely 

hitetlenül és embertelenül írjon az áruló kegyelmednek meg
olvastam stb."94 1621. május 10-i levele Kassáról Thurzó 
Györgyhöz: „Ezen a földön szép állapot vagyon, minden vár
megyék készen vannak . . . oly igen abhorreálnak az némettől 
és úgy haragusznak az árulókra, melyet el nem hinne különben, 
hanem ha látná szemeivel, nem kell őket a defectiótól félteni" 
„. . . az ország palatínusa több, véle egyet értő latrokkal hazá-
jok veszedelmével, szabadságoknak elromlásával a szegény or
szágot pártütéssel fegyver által akarták subjugálni, az német
nek . . ,"95 

Az állam függetlenségét „elalkudó" Károlyi Sándorról: 
„Megfizeti még árát az árulásnak, kipótolja maradéki Esze Ta
másnak."96 

Számos ilyen adatot lehetne még felsorolni, amelyek mind 
azt bizonyítják, hogy nemcsak árulónak tekintették, hanem 
annak is nevezték a XVII—XVIII. században az ellentáborban 
állókat. Persze, a marxista történetírásnak el kell döntenie azt 
a kérdést, hogy a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok idején 
a Habsburgok ellen, vagy a Habsburgok mellett harcolókat 
tekintjük-e árulóknak, mert számunkra, materialista, marxista 
történészek számára szükséges, „. . . hogy az események minden 
megítélésénél közvetlenül és nyíltan egy bizonyos meghatáro
zott társadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk".97 Engels 
például a német parasztháborúról írt munkája előszavában 
megállapítja: „Azokkal az osztályokkal és osztályfrakciókkal, 
amelyek 1848-at és 1849-et mindenütt elárulták, már 1525-ben, 
bár alacsonyabb fejlődési fokon, mint árulókkal találkozunk." 
Engels szavaival mi is mondhatjuk, hogy Magyarországon a 
földbirtokosoknak azzal az osztályfrakciójával, amely 1848—49-
ben elárulta a magyar polgári forradalmat és szabadságharcot, 
már korábban is találkozhatunk. 

Vitacikkünk végére érve, annyit kívánunk még egyszer 
leszögezni, hogy Molnár Erik tárgyi tévedésekben és ellent
mondásokban bővelkedő, elméletileg a marxista történelem
szemlélettel több ponton ellentétbe kerülő koncepcióját, a t é 
nyekkel összhangban nem álló megállapításait válaszadása után 
sem tudjuk elfogadni. 

94 Szilágyi S. : Be th len Gábor pol i t ikai levelei. Bp 1879. 290. o. 
95 TJo. 292., 294. o. 
96 Esze T.—Köpeczi B.: i. ,m. 83. o. 
97 Lenin: Művei, I. k, Bp. 1951. 424. old. 
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KÖZLEMÉNYEK 

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ANYAGÁRÓL 

A Hadtörténelmi Levéltár „őse" az első világháború ideje 
alatt kezdte meg működését, a Honvédelmi Minisztérium l/a. 
osztályaként. Ennek az osztálynak a honvéd és a m. kir. nép
felkelő seregtestek harctéri iratanyagának lemásolása és a má
solatok megőrzése volt a fő feladata, mivel az eredeti iratokat 
Béosbe kellett továbbítani. 

1918 nyarán és őszén elkezdődött a levéltár szervezetének 
kialakítása, majd a Hadügyi Népbiztosság 1919. április 8-án 
kiadott rendelete alapján önálló intézményként kezdte meg 
működését. 

A Horthy-korban a levéltár és múzeum egy ideig a fő
vezérség, azután pedig a Honvédelmi Minisztérium alárendelt
ségében működött. Helyileg az Országos Levéltár épületében, 
annak III—IV. emeletén volt „elszállásolva". Az iratanyag egy 
részét 1944 őszén, a háborús események folytán, Balatonfüredre 
és Sümegre, majd később Csepreg és Bük községbe szállítot
ták, másik része visszamaradt az Országos Levéltár épületében. 
Ez utóbbi helyen az épületet ért bombatalálat folytán az irat
anyag is megrongálódott. 

1946-ban a Honvédelmi Minisztérium a jelenlegi épületet 
jelölte ki a levéltár céljaira. Ezzel végleges otthonra talált a 
Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában levő nagymennyiségű, ér
tékes forrásanyag. Az épületen belül kezdetben rosszak voltak 
az elhelyezési viszonyok, raktárátépítési és korszerűsítési mun
kálatok folytak stb., s így az iratanyagot többször is költöztetni 
kellett, ami nem használt épségének. 

1918 előtti levéltári anyagunk nagy része a már említett 
első világháborús iratmásolatokon kívül az 1926. május 28-i 
badeni levéltári egyezmény értelmében került birtokunkba a 
bécsi Kriegsarchivból. Már a trianoni békeszerződés is megha
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tározta,1 hogy a monarchia felbomlása folytán milyen magyar 
vonatkozású iratok illetik meg hazánkat. A badeni egyezmény
ben azután Ausztria kötelezte magát ezen iratok átadására, a 
közös vonatkozású iratokat illetően peďig abban állapodtak 
meg, hogy ezek Bécsben maradnak, de a magyar kormány meg
felelő számú megbízottat rendel ki a magyar szellemi tulajdont 
képező hadtörténelmi iratanyag gondozására, válogatására és 
mikrofilmezésére. A Hadtörténelmi Levéltár (Intézet) Bécsi Ki
rendeltsége — a második világháború alatti és utáni kisebb 
megszakítástól eltekintve — azóta is működik.2 

A jelenlegi szerzeményezés és anyagszaporulat egyrészt a 
HM Központi Irattár által átadásra előkészített regisztratúrák3 

átvétele, másrészt hazai és külföldi begyűjtések, illetőleg ma
gánosok, vagy közvetítők által megvételre felkínált iratok vá
sárlása útján történik.4 Ezenkívül elvétve egyes hivatalos szer
vek vagy levéltárak5 részéről történő iratátadás révén is gya
rapszik levéltári anyagunk. Ritkán ugyan, de előfordulnak 
egyes személyek részéről adományozások is. 

Van az anyagszaporulatnak egy rendkívüli formája is. Több 
esetben kerültek elő olyan iratanyagok, amelyek létezéséről 
addig nem tudtunk. Ilyen volt a Nemeskéri Kiss-család iratai
nak — a későbbiek során részletesebben ismertetett — meg
találása, s hasonló módon bukkant elő 8—10 évvel ezelőtt is 
iratanyag a volt Kilián-laktanya pincéjéből és a királyi vár 
romjai alól. Legutóbb — 1963 őszén — a Komárom melletti 
monostori erődből került elő a második világháború utolsó 
szakaszában odarejtett, a 101. honvéd vasútépítő ezred zászló
aljainak anyaga. 

Jelen ismertetésünknek nem célja az itt őrzött iratanyag
ról, s az itt folyó munkáról részletes beszámolót adni. Mind
össze azt szeretnénk elérni, hogy felkeltsük, illetőleg fokozzuk 
az érdeklődést a hadtörténelmi vonatkozású témák iránt. Ennek 
érdekében ismertetjük a 39 2326 csomót kitevő levéltári anya-

1 A békeszerződés 177. cikkelye. 
2 A Hadtörténelmi Levéltár történetére vonatkozólag lásd bővebben: Hetes 

Tibor: A Hadtörténelmi Intézet Levéltára (Hadtörténelmi Közlemények 1954. 
3—4. sz.) és Kun József szds.: 40 éves a Hadtörténelmi Levéltár (Hadtörténelmi 
Közlemények 1959. 1. sz.) 

•i Regisztratura = valamely szerv, intézmény, hivatal ügyvitelében szerve
sen keletkezett iratanyag. 

4 Minden évben kap bizonyos összeget a Levéltár szerzeményezési célokra. 
5 Mind az Országos Levéltár, mind pedig a vidéki levéltárak eljuttatják 

hozzánk a rendezések, stb. kapcsán előtalált, gyűjtőkörükbe nem tartozó — 
Icatonai vonatkozású iratokat. 

6 A mennyiség az 1963. évi állapotok szerint. A jelenleg folyó rendezés 
(HM iratai) befejezése után ez a szám. módosulni fog. 
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gunkból azokat, amelyeket legfontosabbaknak vagy legérdeke
sebbeknek gondolunk. 

Levéltárunk legrégibb forrásanyaga az úgynevezett „Török
kori gyűjtemény",7 mely a török hódoltság és a török háborúk 
iratait tartalmazza, s az 1441—1789-ig terjedő éveket foglalja 
magában. Mindössze 9 csomóból áll. A kutathatóságot és az 
iratok nyilvántartását az iratjegyzékek biztosítják. Az iratok 
legnagyobb része a Mohácsof követő török megszállás idejéből 
származik. A török hódoltság utolsó évtizedeiből való iratok 
a törökök végleges kiűzésével járó hadműveletekről és ezzel 
összefüggő egyéb eseményekről szólnak. 

Az 1441—1527 közötti évek iratairól csak fotókópiáink van
nak, melyek eredetijét Bécsben őrzik. Legelső eredeti iratunk 
1528. január 1-ről való. Ebben Cazianer János8 jelenti Ferdi
nánd királynak, hogy Raditsch kapitány lovassága már Kassá
nál portyázik, s Huszt és Terebes kastély, sőt maga Kassa is 
veszélyben forog. 

Ezen korai időszak legérdekesebb iratai közé tartozik 
I. Ferdinándnak Jurisits Miklóshoz intézett német nyelvű le 
vele. Ebben az 1528. május 3-án kelt levélben közli a király 
Jurisits Miklóssal, hogy ráruházza a főkapitányságot (Feld-
hauptmannschaft) a Magyarországot veszélyeztető török ellen 
Erdélyben felállítandó hadsereg fölött.9 

Ugyancsak a török korból származik legrégebbi magyar 
nyelvű i ratunk is.10 Ez Jakosich kapitány 1552. július 5—10. 
között kelt levele Drégely várára vonatkozólag.11 

A Rákóczi-szabadságharc történetére vonatkozó forrásanya
gunk a „Kuruckori gyűjtemény". Kuruc és császári i ratanya
got tartalmaz az 1703—1711. közötti évekből. Az iratok nagy
része gépelt másolat vagy fotokópia,12 eredeti okmány kevés 

7 Gyűjtemény = meghatározott céllal és meghatározott szempont szerint 
kiemelt és összegyűjtött, egymással szervesen össze nem függő iratok mester
ségesen egybefogott csoportja. A gyűjtemény vonatkozhat egy adott korra is. 

8 Cazianer János I. Ferdinánd hadvezére, szül. éve bizonytalan, megölték 
1539-ben, 1529-ben sikerrel védte Bécset a török' ostrom ellen, s azontúl ő lett 
az összes magyar hadak fővezére. 

9 Az 1930-ban Budapesten megjelent ,,A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár 
iratanyagának áttekintése" a levéltár legrégibb eredeti iratának .— tévesen — 
ezt a leveelt említi, holott a két dátum — 1528. január 1. és május 3. — közötti 
időből 13 eredeti iratunk van. 

10 Ez tulajdonképpen a legrégibb ép állapotban megmaradt magyar 
nyelvű iratunk. Van még egy ezt megelőző, 1552. július 1-ről származó is, de 
ez erősen megrongált, jóformán töredékes állapotban van. 

11 Jakosich Ferenc kémlelő portyájáról jelenti a váci püspöknek és Teufel 
Erasmusnak, a Léva mellett veszteglő királyi sereg parancsnokának, hogy 
„az bassa Immáron dregheol alath wagyon". 

12 A fényképek közül megemlítjük a máramarosi levéltár Rákóczi-kori 
anyagának fotókópiáit. 
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van közte. Mindössze 3 csomónyi iratanyagból és egy tárgy
mutatóból áll.13 

Történelmi forrásértéke és hatalmas mennyisége miatt is 
feltétlenül említést kell tennünk a General Commando levél
táráról.14 Közel két évszázadot foglal magában. Ezen időszak 
legfelsőbb magyarországi katonai közigazgatásnak és hadszer
vezésének legfontosabb dokumentumait tartalmazza. 

Az egyszerűség kedvéért a teljes anyagot General Com-
mandónak szoktuk nevezni, noha elnevezésében az idők folya
mán többször is történt változás. 

Működését 1740-ben kezdte meg — székhelye Pozsony 
volt, majd 1784-től Buda —, General Kommando für Ungarn 
(Magyarországi Főhadparancsnokság), illetőleg General Com
mando Hungarn elnevezéssel. Lényegében megszakítás nélkül 
működött egészen 1883-ig, majd 1884-ben az örökébe lépő IV. 
hadtestparancsnofeság („IV. Korpskommando in Budapest") 
vette át iratanyagát és módosított funkcióját. Ezen a néven 
működött 1914-ig.15 

A General Commando iratanyagához kapcsolódik még a 
General Commando jogi osztályának, a tulajdonképpen önálló 
országos katonai törvényszéknek 1802—1871-ig terjedő 2041 
csomót kitevő anyaga. (1802—1854-ig: Judit ium Delegatum Mi-
litare, 1855—1871-ig: K. k. Militär-Landes-Gericht néven). Ezt 
az iratanyagot 1928 elején vette át a Hadtörténelmi Levéltár 
a fővárosi levéltártól. 

A General Commando levéltárának összmennyisége 11 446 
csomó. Ebben, a már említetteken kívül a Genie und Fortifica
tions Direktion16 (1803—1894), és egyes kisebb egységek, pl. 
csendőrezredek, alapítványok, hagyatékok, csapatok stb., anyaga 
is benne van. 

Az iratanyag egyes ügycsoportjai a szorosan vett katonai 
vonatkozáson túl értékes dokumentumokat tartalmaznak a köz
biztonsággal, a térképészettel, az adózással, az igazságüggyel 
stb. kapcsolatban. Ugyancsak érdeklődésre tar thatnak számot 
pl. a — XVIH. század végén és a XIX. század elején osztrák 
fogságba esett — francia hadifoglyokra vonatkozó iratok is. 

13 A mutató végén jegyzék van a bécsi Kriegsarchivban levő magyar vonat
kozású iratokról. 

14 Levéltárnak nemcsak az iratok megőrzésére szolgáló intézményt nevez
zük, hanem az egyes jogi személyek, vagy hivatalok működése során keletke
zett és a folyó ügyvitelben már feleslegessé vált összetartozó iratokat is, 
amennyiben ezek fonónál nagyobbfokú irategyüttest alkotnak. 

15 E szervről bővebben lásd: Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadpa- ' 
ranosnokság" levéltára. Megjelent: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában. 

16 Erődítési és Mérnökkari Igazgatóság. 
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Ezek az iratok esetleg fényt vethetnek a hadifoglyok magyar
országi kapcsolataira és ténykedésére. A segédkönyvek száma: 
3517. Ezek évek szerint nyertek elhelyezést. Minden egyes 
könyvről katalóguscédula készült.17 

A tudományos érdeklődés sajnos messze elmarad attól a 
felhasználási lehetőségtől, amit az iratanyag gazdagsága által 
nyújthatna. Valóságos kincsesbánya ez, amely arra vár, hogy 
szakavatott kezek feltárják, felszínre hozzák rejtett értékeit. 
Jellemző az anyag forrásértékére, hogy a legkülönbözőbb téma
körökre is eredménnyel végeztek benne kutatást.18 

Különböző szervek, intézmények is fordultak hozzánk 
olyan kérdésekkel, melyekre választ a General Commando ira
tai alapján adtunk. Pl. a pozsonyi várra vonatkozó tervrajzok 
fotókópiáit átadtuk a pozsonyi tudományos akadémiának, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kérésére pedig a 
Citadella vízellátására vonatkozó iratok egy részét kerestük ki 
a General Commando levéltárához tartozó Erődítési és Mérnök
kari Igazgatóság anyagából. (Másik része és a tervrajzok az 
iratainkon talált jelzet alapján a bécsi Kriegsarchivból kerültek 
elő.19) 

Mennyiségileg nem nagy, de történelmi értékben annál 
jelentősebb az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcra vo
natkozó gyűjteményünk. A teljes iratanyag 59 csomó. Ebből 
időrendben van 48 csomó (1848. január 4-től 1849. december 
31-ig bezárólag). Itt találhatók meg a tavaszi hadjáratra és más 
hadműveletekre vonatkozó iratok, A hadműveleti anyag főleg 
kézzel írott eredeti harcintézkedéseket, harc jelentéseket, had
rendeket, napiparancsokat és létszámkimutatásokat, fegyver- és 
lőszergyártási táblázatokat, valamint kémjelentéseket tartalmaz. 
Ez a forrásanyag a maga csonkaságában is számos érdekes vagy 
esetleg eddig nem ismert adalékot szolgáltathat a kutatók szá
mára. 

A hadműveleti iratoknak számottevő és felette érdekes 

17 A General Commando levéltárával kapcsolatos részletesebb ismertetése
ket lásd még: Levéltári Közlemények 1937. K. László József: Az 1740-ben fel
állított Főhadparancsnokság, továbbá: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadparancsnokság" levéltára, vala
mint: A m. ikir. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése Bp. 1930. 

18 Pl. dr. Takáts László orvosalezredes: Az utolsó nemesi felkelés csapat
egészségügyi szolgálatának működése 1809-ben c. tanulmányához (Különlenyomat 
a Honvédorvos 1962. XIV. évf. okt.—dec. számából), Dr. Böhm Jakab: Adalékok 
az 1863—64. évi lengyel felkelés magyarországi támogatásához c. tanulmányá
hoz (Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1964. 1. számában), és dr. Nagy
rév! György: Buda, Párizs, Moszkva. Sorsfordulók az első ejtőernyős (André 
Jaques Garnerin) életében c. cikkéhez (Élet és Tudomány, 1959. 14—16. sz.), a 
General Commando levéltárában talált értékes adatokat. 

19 Lásd erre vonatkozólag részletesebben Bendefy László: A levéltári ku
tatás a népgazdaság szolgálatában (Levéltári Szemle, 1961. 3—4. sz.) c. cikkét. 
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részét képezi a Kossuth és Görgey közötti levelezés, amely 
egyúttal sok köztörténeti adatot is szolgáltat az akkori politikai 
viszonyokkal kapcsolatban. 

A hadműveleti forrásanyag legkevésbé hiányos része az, 
amely az 1849 március végén meginduló diadalmas tavaszi had
járat harctéri eseményeire vonatkozik. 

Az időrendbe nem sorolható iratok között keltezés nélküli 
iratok, hadrendek, vázlatok, nyomtatványok (proklamációk, fal
ragaszok, röpcédulák), Windischgrätz, Jeliasich, Schlick, Vogel 
stb. egyes iratainak magyar fordításai, illetve kivonatai, vala
mint 48-as honvédekről szóló névjegyzékek találhatók. 

Jelentős történelmi értéket képvisel levéltárunk Bach- és 
úbszolutizmus-kori iratanyaga is, amely az 1849—1869-ig ter
jedő éveket foglalja magában. 

Az egykor gyűjteményként kezelt anyag az íratok jellege 
szerint a következő két nagy csoportra osztható: 

I. Császári-királyi hadbírósági, rögtönítélő és egyéb kato
nai bírósági iratok az 1848/49. évi forradalom és szabadsághar
cot követő évekből. A következő jelentősebb f ondókból áll: 
aradi, pesti, nagyváradi, pécsi, kassai és pozsonyi hadbíróságok. 

Eendkívül érdekes a fentiekhez kapcsolódó rögtönítélő bí
róságok anyaga is, pl. a győri, gyöngyösi, kecskeméti és nagy
kanizsai. 

A hadbírósági iratok közül különösen érdekes a Batthyány 
Kázmérra, Sillye Gáborra, Váradi Gáborra, Duschek Ferencre. 
Kuhn Gotthardra vonatkozó anyag. 

Az egyéb katonai bíróságok irataiból említésre méltó Ne-
deczky István (1864), Wollenhofer Gyula (1863—64), Varga Ist
ván (1850) és lovag Schönfeld Károly peranyaga. 

II. A 3. hadseregparancsnokság és más katonai parancsnok
ságok iratai. Főként vizsgálati, kitüntetési és jutalmazási ügyek 
jellemzik az anyagot. Itt található a temesvári, nagyszebeni, 
budai stb. General Commando Bach-kori anyagtöredéke is. 
A budai General Commando érdekessége a magyar emigrációra 
vonatkozó kémjelentések az 1861—1865 közötti évekből. 

Figyelemre méltók még a Bach-kori katonai kerületi pa
rancsnokságok iratai (pesti, pozsonyi, soproni, kassai és nagy
váradi), és végül a 3. hadseregfőparanesnokság (3. Armee-Ober-
Commando) anyaga, illetőleg ezen belül a Polizei Section (1850 
—51), a Justiz Section (1848 és 1849—51) és a Civil Section 
iratai. 

A Bach-korszak és az abszolutizmus időszakának értéke
sebb dokumentumai közé tartoznak még a politikai szemqponť 
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ból rendőri megfigyelés alatt álló negyvennyolcasok nyilván
tartási lapjai, Libényire és társaira vonatkozó peres anyag, s 
az olaszországi magyar légió iratai (1860—62). 

A Bach-kori iratanyagot annak idején Bécsből kaptuk. 
Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a legérdekesebb 
perek — pl. Bat thyány Lajos, Madách Imre, Vörösmarty Mi
hály — anyaga nincs meg. 

A teljes Bach- és abszolutizmus-kori anyagunk 312 csomót 
tesz ki, amelyet kiegészít még 120 segédkönyv. Kutatottsága, 
ha nem is vetekszik az 1848—49-es szabadságharcéval, de meg
közelíti azt. 

A General Commando után a M. kir. Honvédelmi Minisz
térium (1867—1945) levéltára foglalja magában a legnagyobb 
iratmennyiséget, körülbelül 10 000 csomót.20 Ebben nincs benne 
a polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztár
saság Honvédelmi Minisztériumának (a Hadügyi Népbiztosság
nak) anyaga. 

A kiegyezés után létrehozott M. kir. Honvédelmi Minisz
térium 1867-ben és 68-ban még csak ideiglenesen működött, s 
végleges szervezést 1869-ben nyert. 1872-től kezdve csaknem 
minden évben szaporodott az ügyosztályok száma. 

A minisztérium iratanyagában megtalálhatók a hadüggyel 
és honvédelemmel kapcsolatos rendeletek, jelentések, intézke
dések, s a honvédség szervezetére vonatkozó adatok.21 

Az ügyosztályok közül csupán néhány fontosabbra szeret
nénk a figyelmet felhívni. Mindenekelőtt az elnöki osztályra, 
amelynek szerteágazó feladatai közé tartozott a minisztérium 
összes elvi ügyeinek intézésénél az összhang biztosítása; a köz
ponti igazgatás; a minisztérium belszervezetének ügyei; a szol
gálati szabályzattal kapcsolatos ügyek; a Magyar Vöröskereszt 
Egylettel kapcsolatos elvi ügyek; a honvéd közigazgatási szol
gálat elvi irányítása; egyesületi, sajtó- és rádióügyek. 

A hadseregszervezés tanulmányozásához nélkülözhetetlen 
forrásul szolgál az 1. osztály iratanyaga, amely a honvédség 
szervezésén kívül karhatalmi és mozgósítási ügyekkel is fog
lalkozott. 

Meg kell említenünk még a tiszti személyi ügyekkel fog
lalkozó 2-es, illetőleg 8-as, a legénységi ügyekkel foglalkozó 

20 A végleges mennyiséget a most folyó rendezés befejezése után kapjuk 
meg. 

21 A Honvédelmi Minisztérium (és részben a Vezérkari Főnökség) irat
anyaga alapján készült Tóth Sándor szds.: A Horthy-hadsereg szervezete 192Û— 
1944 c. tanulmánya (Hadtörténelmi Közlemények 1958. i—2. és 3—4. sz.), továbbá 
dr. Csima János őrgy. : Adalékaik a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús 
tevékenységének tanulmányozásához (1938—1945.). (Bp. 1961.) c. munkája is. 
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3-as, illetőleg 10-es, a katonai büntető igazságszolgáltatással 
foglalkozó 15-ös, illetőleg 13-as ügyosztály iratanyagát. 

Számtalan dokumentum található a minisztérium levél
tárában a hadseregfejlesztésre, a hadiipari kapacitásra és az 
élelmezésre vonatkozólag. Számottevő a törvényelőkészítéssel 
és közjogi kérdésekkel, valamint a képző- és nevelőintézetek 
ügyeivel kapcsolatos forrásanyag is. 

Természetesen, az itt kiragadottakon kívül még számos 
olyan ügyosztálya van a minisztériumnak, amelynek iratanyaga 
a kutatók, történészek érdeklődésére számíthat. Az utolsó két 
esztendőben pl. nagy érdeklődés nyilvánult meg a katonai 
egészségüggyel foglalkozó 12-es osztály (1920—1944), továbbá 
a hadifoglyok és katonai internáltak ügyeivel foglalkozó 2l-es 
osztály (1939—1944) anyaga iránt. 

A kiegyezést követő évektől az első világháború végéig ter
jedő korszak jelentős katonai dokumentumait tartalmazza a 
M. kir. Honvéd Főparancsnokság fondja22 is (1869—1918), 
amely 812 csomóból, s 296 segédkönyvből áll. 

Első ízben a honvédségről szóló 1868. XLI. te. szabályozta 
a honvédség főparancsnokának jogait és kötelmeit.23 

Hatásköre kiterjedt a katonai kiképzés vezetésére, a fe
gyelmi felügyeletre, az állomány és hadikészletek nyilvántar
tására. Az iratok között ennek megfelelően főleg a kiképzéssel 
és a fegyelem megszilárdításával kapcsolatos intézkedéseket ta 
lálunk, továbbá személyi ügyekben — pl. a kerületi parancs
nokságoktól érkező előléptetési javaslatokra — adott vélemé
nyezéseket. 

A honvédelmi miniszter saját rendeleteit a honvédség fő
parancsnokán keresztül intézte a katonai hatóságokhoz, s 
ugyanazon úton vette azok jelentéseit. Ez utóbbi a hatásköré
hez tartozó ügyekben a honvédhatóságokkal és csapatokkal ren
delkezhetett ugyan, de fontosabb rendelkezéseiről egyúttal a 
honvédelmi minisztert értesíteni tartozott. 

A Honvéd Főparancsnokság 1918-ig működött, nagyobb 
szervezeti változások nélkül. 

Az első világháború kitörésének 50. évfordulója föltehetően 
ismét ráirányítja a figyelmet a levéltárunkban őrzött, erre 
vonatkozó becses forrásanyagra. Az I. világháborús gyűjtemé
nyünk 4152 csomót foglal magában. 

22 Az egyazon személy, vagy szerv által létrehozott irategyüttes iratainak 
összességét fondnak, létrehozóját fondképzőnek nevezzük. 

23 Az 1868. évi törvények gyűjteménye. Pest, 1871. XLI. te. 
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Az iratok között megtalálhatók a különböző frontok had
műveleti jelentései, a magasabb parancsnokságok harcintézke
dései, csapatok és alakulatok napi jelentései és naplói, külön
féle — szervezési, anyagi és létszám kimutatások stb. Több
kötetes mű, számos tanulmány és ismertetés jelent már meg 
az első világháborús iratanyag alapján, mégsem szabad azt 
hinni, hogy ezek az iratok már nem adhatnak újat a kutatók
nak. Ma is lehetnek még kiaknázatlan területei s értékei az 
anyagnak, mint ahogy a legutóbbi évek során is kerültek elő 
a frontbarátkozásra, s az internacionalistákra vonatkozó fontos 
dokumentumok. Nem kevésbé értékes adatok találhatók az 
anyagban a monarchia felbomlására, s a forradalmi mozgalmak 
terjedésére a katonák között. 

Meg kell említenünk még, hogy az I. világháborús gyűj
teményünk jelentős része iratmásolat.24 

A felszabadulás után az egyik legsűrűbben kutatott levél
tári anyagunkká vált a polgári demokratikus forradalom és a 
Magyar Tanácsköztársaság iratainak gyűjteménye. Előbbi 53, 
utóbbi 108 csomóból áll. Nem áll módunkban ezen a helyen 
e két időszak valamennyi fond j át ismertetni, ezért csak hármat 
emelünk ki belőle. 

Magyar Hadügyminisztérium iratai. (1918. november 1— 
1919. március 21.) A minisztérium a polgári demokratikus for
radalom győzelmével létrehozott önálló magyar hadügyi szerv 
volt, amely legfelső fokon intézte a hadsereg és a honvédelem
mel kapcsolatos kérdéseket. Működése során többször átszer
vezték. Iratai között a szokványos miniszteriális ügykörön tú l 
a polgári demokratikus átalakulásra jellemző dokumentumokat 
is találunk. 

Hadügyi Népbiztosság. (1919. március 21—augusztus 3.) 
A Magyar Tanácsköztársaság legfelsőbb hadügyi szerve, a pol
gári demokratikus forradalom hadügyminisztériumának forma 
szerinti jogutóda volt. A Hadügyi Népbiztosság' mellett május 
5-ig alárendelt, május 6-tól pedig mellérendelt szervként mű
ködött a Hadseregparancsnokság. 

A Hadügyi Népbiztosság iratanyagának — május 5-ig — 
fontos részét képezik a hadműveleti iratok. A hadsereg ellá
tására, ember és hadianyag utánpótlására a későbbiek során is 
találunk bőséges forrásanyagot, annak dacára, hogy az irat
anyag meglehetősen hiányos. 

24 A régi Hadilevéltár ugyanis 1918-ban azzal kezdte munkáját, hogy gyűj
tötte az első világháború alatt működő magyar katonai parancsnokságok iratait 
és gyűjtötte, illetőleg másolta a cs. és kir., valamint a német császári parancs
nokságok iratanyagát. 
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Vörös Hadseregparancsnokság. 1919. április 21-én alakult 
meg a Keleti Hadseregparancsnokság, majd május 6-án ebből 
szervezték meg a Vörös Hadseregparancsnokságot. Ez irányí
totta a Vörös Hadsereg hadműveleteit. Csak a Forradalmi Kor
mányzótanácsnak volt alárendelve. Iratai (20 csomó) felölelik 
a Hadseregparancsnobság működésének valamennyi területét. 
Az iratok tartalmi megoszlása a következő: a Hadseregparancs
nokság hadműveleti, hírszerző, anyagi vonatkozású iratai; a 
légügyi előadó iratai; a Hadseregparancsnokság eredeti naplója; 
hadrendek gyűjteménye.25 

A Horthy-korszakot átfogó — a Honvédelmi Minisztérium
nak erre az időszakra is kiterjedő levéltára mellett — legjelen
tősebb iratanyagunk a „Vezérkari Főnökség" (VKF) fondja. Ezt 
az elnevezést, a rövidség kedvéért, az 1919 nyarától 1944-ig 
terjedő teljes anyagra szoktuk alkalmazni, bár a nomenklatúrá
ban26 az évek során többször történt változás.27 Az ügyosztá
lyok közül csak az 1., 2. és 3. osztály iratait találjuk meg folya
matosan, illetve a 2. osztály anyagát csak 1935-ig. Az 1. osz
tály feladata volt a honvédség béke- és háborús alkalmazásá
nak előkészítése elvi vontakozásban, valamint hadműveleti ter
vek kidolgozása. A 2. osztály foglalkozott a katonai nyilvántartó 
és statisztikai szolgálattal, a kémelhárítással és hírszerzéssel, 
továbbá külfölddel kapcsolatos katonai ügyekkel. A 3. osztály 
ügyköréhez tartozott a hadműveletek anyagi megalapozásának 
előkészítése, az anyagi szolgálat vezetése, a vezérkar főnökének 
alárendelt osztályok gazdasági ügyeinek kezelése és azokkal 
kapcsolatos elvi ügyek intézése, anyagi utasítások szerkesztése, 
valamint — 1939 után — a visszacsatolt területek közigazgatási 
ügyei. Szórványosan találunk még iratokat a 4., 5., 6. osztály, 
a Hdm. Csf.28 és a VKF helyettesének anyagából is. 

A fent említett ügyosztályok legfontosabb forrásanyagai: 
a Horthy-kor diplomáciai, külpolitikai tevékenységével, továbbá 
az elvi katonai kérdésekkel, valamint a hadseregszervezéssel 
kapcsolatos iratok. A második világháborúra való felkészülés-

25 A Magyar Tanácsköz tá r saság i ra ta i a l ap ján egész so r t a n u l m á n y és 
d o k u m e n t u m k i a d v á n y je len t meg. Hogy csak a legfontosabbakat eml í t sük : A 
Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott d o k u m e n t u m o k , összeá l l í to t ta : Hetes 
T i b o r (Bp. 1959.). — Stromfeld Auré l vá logatot t í rásai , összeál l í to t ta és a bev. 
í r t a : Hetes Tibor . (Bp. 1959.) — Hetes T ibo r : Munkásez redek e lőre! (Bp. 1960.) 
— Lipta i E r v i n : A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i 1919. (Bp. 1960.) — Hetes Ti
b o r : A 80. nemzetközi dandár . (Bp. 1963.) 

26 Az elnevezésben. 
27 Leggyakrabban előforduló elnevezései: Magyar Nemzeti Hadsereg Fő

vezérsége, Magyar Nemzeti Hadsereg Vezérkari Főnöke, Honvédelmi Miniszté
rium VI. Csoportja (Trianon után egy ideig rejtett szervként ezen a néven), 
majd pedig: Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke (röviden Vezérkari Fő
nökség, ill. VKF). 

28 Hadműveleti Csoportfőnök. 
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sel, s a munkaszolgálattal29 kapcsolatosan is értékes dokumen
tumok találhatók az anyagban, hogy csak a legáltalánosabb 
témaköröket ragadjuk ki. 

A Horthy-korszakból rendkívül kevés csapatanyagunk ma
radt meg. Ennek hiánya főleg a II. világháborús kutatásoknál 
érezteti hatását. 

Fenti okok miatt és mivel az anyag önmagában véve is 
igen értékes, annál féltettebben őrzött történelmi forrásaink 
közé tartozik a M. kir. 2. Magyar Hadseregparancsnokság i rat
anyaga. Az 1940—1943 között keletkezett anyag 23 csomó (do
boz), és 7 könyvet foglal magába. 

A 2. hadsereget 1940-ben kezdték megszervezni. 1942-ben 
részt vett a Szovjetunió elleni hadműveletekben. 1943 elején a 
szovjet csapatok szétverték. 1944-ben új 2. hadsereget szervez
tek, amelyet a magyarországi hadműveletek során vetettek be. 

Az iratok zöme az 1943. január 14-e utáni visszavonulásra 
vonatkozik, s kb. április—májusig terjed.30 

Ismertetésünkben, az eddigiek során, nagyjából sikerült az 
időrendet követnünk. Ettől azonban két nagyobb katonai bíró
ságunk iratanyagának, valamint legjelentősebb családi gyűjte
ményeink ismertetésénél el kell térnünk. 

A legszélesebb évkort — 1870—1944 —̂  átfogó bírósági 
anyagunk a „M. kir. szegedi honvéd törvényszék"'31 levéltára. 
Mennyisége 1508 csomó. Segédkönyveiből nagyon kevés, mind
össze 63 darab maradt meg. 

Az anyag több sorozatra oszlik, ezek közül a legfontosab
bak: a Hb. (hadbírói, illetve hadosztálybírói) és az Ü. (ügyészi) 
sorozat. Mennyiségileg kisebb ugyan, s hiányos is, de említésre 
méltó még a H. sorozat, amely 1941—44 közötti tábori bírósá
gok32 iratanyagát tartalmazza. 

A „M. kir. miskolci honvéd törvényszék" levéltára (1915— 
1945) 285 csomóból áll, s tulajdonképpen nemcsak a miskolci 
bírósági iratanyagot foglalja magába, hanem az 1915—1'9-es 

29 A VKF és a HM levél tára is gazdag fo r rásanyago t szolgál tatot t pl. a 
» Feg yv ér telén á l l tak az a k n a m e z ő k ö n . . . " c , a magyaro r szág i munkaszo lgá la t 
tal kapcso la tos d o k u m e n t u m k i a d v á n y h o z . (Bp. 1962. Bevezet te és szerk . Karsa i 
Elek). A VKF i r a t a n y a g a a lapján készül t m é g többek közöt t Tóth Sándor ő rgy . : 
A Hor thy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni h á b o r ú b a l é p é s idején c. t a n u l 
m á n y a (Hadtör ténelmi Köz lemények 1961. 2. sz.), va lamin t az : I r a tok az el len
fo r rada lom tör téne téhez 1919—1945. c. h á r o m k ö t e t e s dokumen tumkiadvány t ioz is 
(Bev. Nemes Dezső, összeál l . : Karsa i Elek, Kubi t sch Imre , P a m l é n y i Ervin . Bp . 
1953., 1956. és 1959.), j e len tős részben a VKF i r a t a n y a g á t h a s z n á l t á k fel. 

30 A 2. h a d s e r e g i r a t anyaga a l ap j án készü l t : A 2. m a g y a r hadse reg 'meg
semmisü lése a Donná l c. k i advány is. (összeál l í tot ta és a bevezető t a n u l m á n y t 
í r t a : dr . Horvá th Miklós Bp. 1959.) 

31 1914—1919 között ,,M. kir. szegedi honvéd hadosztálybíróság" elnevezés
sel működött. 

32 A szegedi honvéd törvényszék , i l letve az V. had tes t alá tar tozó t ábor i 
'bíróságok. 
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évekből a kassai hadbíróság — ennek jogutódjaként — i r a 
tait is.3;i 

A miskolci anyagnál is, miként a szegedinél, a Hb. és Ü. 
a két legnagyobb, s legfontosabb sorozat, s itt is van néhány 
csomónyi tábori bírósági irat a második világháború idősza
kából. 

Mindkét bíróság levéltára értékes dokumentumokat szol
gáltat az első és második világháború idejéből a hadsereg belső 
viszonyaira, erkölcsi állapotára (szökések, öncsonkítások, ön
gyilkosságok stb.), a hátország hangulatára (hadiüzemi munkás
ság magatartása, szabotázs-cselekmények, gazdasági bűncselek
mények stb.), valamint a két világháború közötti és alatti 
munkás- és baloldali mozgalmakra, szervezkedésekre. 

Családi gyűjteményeink közül elsőnek gr. Hadik András 
iratait (1738—1789) említjük meg. 

A teljes hagyaték 63 csomóból áll. Legértékesebb darabjai: 
1774-ből származó önéletírása; saját kezű naplója az 1759— 
1761-ig terjedő hadieseményekről; a poroszok elleni 1778-as 
hadjárat leírása; feljegyzések az 1789-es törökök elleni hadjá
ratról; a cseh- és morvaországi táborokban a császárral te t t 
utazás naplója 1770-ből; megjegyzések és tapasztalatok az 
1768—70. években tartott táborozásokról stb. Ezenkívül meg
találhatók még az anyagban: Hadik András katonai levelezése,, 
kinevezései, rendeletek. 

Családi gyűjteményünkben talán a legértékesebbek a Ne-
meskéri Kiss-család iratai. A 7 csomónyi iratanyag csak né 
hány éve, 1957 folyamán került birtokunkba. Ekkor ugyanis 
a Nemeskéri Kiss család volt alsógödi kúriáján nagymennyi
ségű iratanyagot találtak, amely iratanyag levéltárosok és tör
ténészek körében egyaránt érdeklődést keltett. 

A gazdasági jellegű iratok mellett kb. 700 levél, a Kossuth-
emigráció történetének fontos dokumentumai találhatók itt. 
A Nemeskéri Kiss^osalad egyik tagja, Kiss Miklós 48-as ezre
des, az elsők között csatlakozott Kossuth emigrációs mozgal
maihoz. Családi kapcsolatainál, összeköttetéseinél, s jó anyagi 
viszonyainál fogva is komoly szolgálatot tett az emigrációnak, 
s Angliában, majd Franciaországban képviselte Kossuthot. 

Az előkerült iratok számottevő része a magyar emigrán
soknak Nemeskéri Kiss Miklóshoz intézett leveleit tartalmazza. 

33 Trianon után a kassai honv. hadosztálybíróság Miskolcra tette át szék
helyét, s illetékességi területe is eszerint imódosult. 1920-ban a kassai hadbíró
ság 1915—19 között keletkezett iratai is átkerültek a jogutód, a miskolci had
bíróság kezelésébe. 1939-ben, a Felvidéknek Magyarországhoz történt csatolása 
után ismét létesítettek Kassán katonai bíróságot, amely 1944 őszéig működött, 
irattárának sorsáról azonban semmit sem tudunk. 
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A közel 100 Kossuth-levél (keltezésük 1851. július 4-től 
1864. augusztus 15-ig terjed) az emigráció életének csaknem 
minden mozzanatára adatokat nyújt.34 

A levelek között megtalálhatjuk még Kossuth Lajoson kí
vül: Andrássy Gyula, Eötvös József, Gelich Richárd, Guyon Ri
chárd, Hermann Ottó, Horváth Mihály, Türr István, Vay László, 
Vetter Antal, Zichy István, Zsulávszkyné Kossuth Emília, 
Thouvenel francia külügyminiszter, Mazzini stb. leveleit. 

Ezenkívül találhatók még: szerződések, gazdasági, jogi ira
tok, a családtagok különféle levelei stb. 

Ugyancsak a Kossuth-emigrációhoz kapcsolódik egy másik 
családi gyűjteményünk is: gr. Teleki László iratai (levelek 
1850—1866). Mennyisége nem jelentős, mindössze egy csomó-
nyi. 

Néhány adalékkal szolgálhat a Görgey-kérdéshez a Görgey 
család levéltára is. Az egyetlen csomónyi iratanyag az 1824— 
1910-ig terjedő éveket foglalja magába. Említésre méltó ezek 
közül: emlékirat Görgey Artúrral kapcsolatban; a Bem családra 
vonatkozó emlékek; Görgey István cikkei; Görgey István és 
Zichy Mihály levelezése; tanulmány a szabadságharc bukásá
nak okairól; Görgey Artúr levelei testvéréhez, Guidóhoz és 
Kempen altábornagyhoz; Görgey Artúrra vontakozó adatok 
1844-ből; Damjanich kérelme kivégzése előtt; Görgey A. leve
lezése internálása alatt a rendőri hatóságokkal és más hivata
lokkal, s ezek válaszai; iratok Görgey A. nyugdíjazásával kap
csolatban. 

Tudvalevő, hogy a levéltárak elsődleges feladatai közé tar
tozik az iratanyag ép állapotban való megőrzése az utókor szá
mára. Levéltárunk is igyekszik ezeknek az őrzési feladatoknak 
eleget tenni. 

E korántsem teljességre törekvő ismertetésünk keretében 
még számos megoldásra váró feladatról, s számos eredményünk
ről is beszélni lehetne; ha azonban mindazok, akik a történet
tudomány iránt érdeklődnek, az eddigieknél is több figyelem
mel fogják kísérni munkánkat, s gyakrabban fogják felhasz
nálni a levéltárunkban őrzött forrásanyagokat, úgy ez az is
mertetés e lér te kitűzött célját. Spáczay Hedvig, 

a levéltár tudományos főmunkatársa 
34 Lásd ezzel kapcsolatban bővebben: Balázs József szds.: Adatok a Kos-

suth-emigráció történetéhez. Megjelent: Hadtörténelmi Közlemények, 1957. 3—4. 
számában, továbbá: Böhm Jakab—Kun József szds.: Kossuth Lajos levelei Ne
meskéri Kiss Miklóshoz (1851—1864.) Hadtörténelmi Közlemények 1957. 3—í. és 
1958. 1—2., valamint 3—1. számában. 
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SZEMLE 

A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÜ TÖRTÉNETE 
I., II. KÖTET 

A Zrínyi Katonai Kiadó komoly feladatra vállalkozott; 
1964—1968 között — évenként általában egy kötetet megjelen
tetve — kiadja oroszból fordítva a Szovjetunió Nagy Honvédő 
Háborújának történetét, hat kötetben. 

Elhatározását mindenekelőtt az indokolja, hogy jelen pil
lanatban csak olyan művek állnak az olvasók rendelkezésére, 
amelyek bár áttekintik a második világháború történetét, de 
kis terjedelmüknél fogva az alapos, az eseményeket részletesen 
elemző történetírási módszert nem tűzhettek célul és viszonylag 
csekély forrásfelhasználásuk miatt az események sokoldalú meg
világításáról is le kellett mondaniuk. A Nagy Honvédő Háború 
köteteinek szerzői kollektívája nemcsak az elnagyoltságot, a 
felületes értékelést, a forrásanyagok szubjektív felhasználási 
módszerét száműzte munkájából, hanem az SZKP XXII. kong
resszusának iránymutatása és határozatai szellemében őszin
tén, semmit nem szépítve tárta fel a Sztálin körül kialakult 
személyi kultusz káros következményeit, s bírálta a legfelső 
állami és katonai vezetés 1941—1945 között elkövetett hibáit, 
amelyekért a szovjet hadsereg sokszor drága árat fizetett. 

A szerzők (közöttük olyanok, mint Iljicsov, a Központi Bi
zottság titkára, Borisz Polevoj író és Grecsko marsall, s több 
neves történész, író és katonai szakértő) — anélkül, hogy az 
erőszakolt párhuzamosítás érzését keltenék az olvasóban - i-
mértéktartóan, a logikai összefüggésekre alapozva mutatnak rá 
a Nagy Honvédő Háborúnak azokra a politikai és katonai ta
pasztalataira, amelyek napjainkban is tanulságosak. 

És még egy szempont: a sorozat gazdagon illusztrált köte
tei nem az olvasók egy bizonyos rétegének íródtak. Érdekes 
olvasmány azoknak is, akik minden speciális cél nélkül egy át
fogó képet szeretnének kapni a második világháborúról, hasz
nos a részletkérdéseket is megismerni vágyók számára, nélkü
lözhetetlen az olyanoknak, akik egy, a második világháborúra 

530 



vonatkozó teljes forrásjegyzéket igényelnek, értékeléseit t e 
kintve pedig hosszú időre a történelemtanítás igen jól használ
ható segédanyaga is. 

A Nagy Honvédő Háború első kötete sokoldalúan szemlél
teti az imperialista hatalmak felkészülését a második világhá
borúra, alaposan elemzi e háború keletkezésének okait, körül
ményeit. Sehol meg nem található 'részletességgel ismerteti a 
vezető nyugati hatalmak német és japán militarizmust újjá
élesztő politikáját, Németország és Japán agresszív lépéseinek 
támogatását, amely végső soron egy ellenük irányuló háború
hoz vezetett. 

A katonaolvasók számára rendkívül érdekesek a Lengyel
országban, Nyugat-Európában és más körzetekben az 1939— 
1941-es években lezajlott katonai események tapasztalatai, ame
lyeket a kötet nagyszerűen megvilágít, s belőlük tanulságos kö
vetkeztetéseket von le. így például megtudjuk, hogy a háború 
első szakaszát a németek támadó hadműveleteinek meglépés-
szerűsége jellemezte, s a német hadvezetés az ember- és tech
nika fölényt valamennyi hadászati arcvonalon vagy a főcsapás 
irányában biztosítani tudta. A Lengyelország elleni háború a 
német légierő és szárazföldi csapatok meglepetésszerű csapásá
val kezdődött. A lengyel repülőterekre mért kezdeti légicsapás 
biztosította a német légierő osztatlan uralmát, majd a közleke
dési csomópontok és fontos objektumok bombázásával zavarták 
a lengyel csapatok mozgósítását, összpontosítását és szétbon-
takoztatását, szétzilálták az állami és katonai vezetést és e 
szervek hátországi tevékenységét. A fő irányokban támadó, 
páncélos és gépesített hadosztályokból álló német csapástmérő 
csoportosítások gyorsan előretörtek az ország belsejébe és ezzel 
megnehezítették a lengyel hadvezetésnek a szervezett vé
delem kialakítását. A szerzők sokoldalúan megvilágítják, miért 
nem tudtak a fő lengyel csoportosítások hadászatilag és had
műveletileg együttműködni, miért nem tudott a lengyel - had
vezetés egy, csak valamennyire is erős ellencsapást szervezni, 
és miért nem tudta a hadműveleti helyzetet akár csak egyetlen 
irányban is megváltoztatni. 

A Lengyelország elleni háború után a kötet részletesen be
számol Dánia és Norvégia lerohanásáról, majd a nyugati arc
vonal katonai eseményeiről, ahol a német hadsereg 1940. május 
10-én kezdte meg támadó hadműveleteit, s másfél hónap alatt 
— Hollandia és Belgium megszállásával együtt — szétzúzta 
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az angol és francia csapatokat, megszállta Franciaország nagy 
részét, elérte a tengerpartot és közvetlenül fenyegette Angliát. 
Mindez, többek közt csak azért sikerülhetett — amint azt a 
kötet oldalakon át tényekkel bizonyítja —, mert az angol— 
francia katonai vezetők passzívan szemlélték a német erők át
csoportosítását, összpontosítását és szétbontakoztatását Német
ország nyugati határán; mer t az angol kormány, híven hagyo
mányos politikájához, hogy mással kapartassa a tűzből a gesz
tenyét, mindössze 10 hadosztályt, 474 repülőgépet (jóllehet ek
kor 1730 harci gépe volt) és 50 harckocsit küldött Franciaor
szágba, s még ezek az erők is 1940 májusának utolsó napjaiban, 
a rendkívül bonyolult franciaországi hadihelyzetben, ahelyett, 
hogy a franciákkal közösen egy ellencsapást készítettek volna 
elő, visszavonultak és megkezdték az Angliába való visszatéré
sük előkészületeit; mert az angol—francia hadvezetés nem is 
sejtette ellensége fő hadászati elgondolását, s túlértékelve az 
első világháború állásharcainak jelentőségét, leküzdhetetlennek 
tartotta a Maginot-vonalat. 

A franciaországi katonai események leírása után külön fe
jezetek foglalkoznak a nyugat-európai általános helyzettel, az 
Afrikában folyó háborúval, a délkelet-európai fasiszta agresz-
szióval és a japánok távol-keleti katonai tevékenységével az 
1939—194l-es években. 

Minthogy a légideszant-csapatok alkalmazása és harca 
napjainkban is aktuális probléma, bizonyára sokan igen nagy 
érdeklődéssel olvassák majd Kréta-sziget elfoglalását, amely a 
második világháború egyik legnagyobb szabású légideszant-
hadművelete volt. A sziget angol—görög helyőrsége öt gyalo
gos zászlóaljból és néhány önálló zászlóaljból állt, amelyek ke
vés harckocsival és gyenge tüzérséggel (25 harckocsi, 45 löveg) 
rendelkeztek. A sziget védelmi rendszere önálló védőkörletekre 
tagozódott, figyelembe véve azt a sajátosságot, hogy Kréta 
adottságai igen előnyösek tengeri deszantok elhárítására. A szi
getet védő csapatokat az egyiptomi repülőterekről felszálló gé
pek támogathatták. A fő támogató erő szerepét a földközi
tengeri angol flottára bízták, amelynek egységei uralkodtak e 
tenger keleti részében. A német hadvezetés elhatározta: egy 
ejtőernyős és egy hegyilövész hadosztályból álló légideszanttal 
foglalja el a szigetet. Az erőviszonyok nagyjából egyenlőek 
voltak. 

Erős légielőkészítés után kezdődött meg a német ejtőer
nyősök földreszállása. Az első napon néhány ezer ejtőernyőst 
dobtak le, s ezek a leszállás alatt érzékeny veszteségeket szen-
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védtek. Sok német szállítógép is elpusztult. Ádáz harc kezdő
dött. A hadművelet harmadik napján a német légierő súlyos 
csapást mért az angol flotta egységeire, s ezután már tengeri 
úton erősíthették meg a szigeten harcoló német erőket. 

A kötet utolsó fejezetei a Szovjetunió elleni német táma
dás előkészítését, Szovjetunió gazdasági-katonai lehetőségeit, 
s a szovjet fegyveres erők állapotát vizsgálják. Meg kell álla
pítani: a szerzők semmit sem szépítve, tárgyilagosan és nagyon 
alaposan elemzik Szovjetunió belső helyzetét. Felmérik azt a 
hatalmas gazdasági fejlődést, amelyet az ország a háborúig 
megtett, de megvilágítják a hibákat is, rámutatnak, hogy az 
alapvető hiányosság a fegyverek és haditechnikai eszközök 
gyártása terén a háborút megelőző években az volt, hogy az 
új fegyverek és eszközök kipróbálása és meghonosítása lassan 
történt. Például a német páncélosokat felülmúló harckocsikat 
1939-ben nem gyártottak, 1940^ben is csak keveset. A repülő
gépipar csak 1940-ben kezdte kibocsátani az új, korszerű gépe
ket, s akkor sem a kellő mennyiségben. Végül is e két iparág 
csak 1941 közepétől tudta számottevően fokozni a repülőgépek 
és harckocsik szériagyártását. A rendszeresített 50 mm-es ak
navetők nem voltak elég hatásosak, s a páncéltörő lövegek és 
a légvédelmi lövegek is meglehetősen elmaradtak a korszerű 
követelményektől. 

A szerzők beszámolnak a szovjet hadtudomány akkori fej
lettségi fokáról is, s megállapít j ákr alapvető tanításai megfelel
tek az objektív követelményeknek, és — amint azt a háború 
tapasztalatai bizonyították — lényegében helyesek voltak. He
lyesen határozta meg a háború jellegét, rámutatott a gazdasági 
és erkölcsi tényező szerepére a fegyveres harcban, helyesen 
tükrözte a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat 
elveit. Ám ezek az elvek (ha eltekintünk a Szovjetunió hatá
rain 1936—1940 között lezajlott harctevékenységektől) a gya
korlatban még nem voltak kipróbálva. Szovjet-Oroszország pol
gárháborújának tapasztalatai keveset nyújthattak korszerű kö
vetelmények közepette, a spanyol polgárháború (amely sajátos 
jellegű, s egy nagy háború szempontjából korlátozott jelentő
ségű volt) tapasztalatainak általánosítása pedig bizonyos hibák
hoz vezetett a szovjet fegyveres erők fejlesztésében. Hogy csak 
egyet említsünk: a harckocsi-magasabbegységeket (ilyeneket 
Szovjetunióban szerveztek először) feloszlatták! A Lengyelor
szágban és Franciaországban 1939—1940-ben lezajlott harcte
vékenység tapasztalatai nyomán újból megszervezték őket. Ám 
összekovácsolásukhoz már kevés idő állt rendelkezésre. 
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A szerzők rámutatnak: jóllehet a szovjet hadműveleti mű
vészet korszerű elveket vallott a mélységben vívott harcról, 
helyesen értékelte abban a csapatok széles körű manőverezési 
lehetőségeit, de ez nem tükröződött a csapatok fejlettségi szín
vonalában. A szárazföldi erők fő fegyvernemei nehézkesek 
voltak, mivel nem látták el őket elegendő gépkocsival és más 
gépi szállítóeszközökkel. Hiányoztak a legkorszerűbb híradó
berendezések. A légierő nem volt kellően felszerelve rádiónavi
gációs eszközökkel és rádiólokációs állomásokkal. 

Kellő súlyt kapott a kötetben a szovjet légierő és hadi
tengerészeti flotta állapotának, harci lehetőségeinek és felada
tainak ismertetése, s a szerzők értékelték azt is, hogy az akkor 
érvényben levő harcszabályzatok mennyiben voltak összhang
ban a korszerű követelményekkel. 

Végül az olvasó egy elemzést talál a határmenti katonai 
körzetek állapotáról. Ebből kitűnik: az erők és eszközök ele
gendőek voltak a védelmi feladatok megoldására és az első csa
pás elhárítására. 1941 májusában kezdődött meg a szovjet csa
patok összpontosítása közelebb a nyugati határhoz, de ez las
san és esetenként nem a kellő szervezettséggel történt. A Nyu
gati Katonai Körzet csapatait 300 km, a Kijevi Katonai Körzet 
csapatait pedig 600 km mélységben lépcsőzték — ami egy meg
lepetésszerű támadás esetén megnehezítette szervezett és moz
gékony tevékenységüket. Emellett a határvédelem szempont
jából nem a legelőnyösebb helyzetet foglalták el. Azt a felada
tot kapták, hogy fedezzék a határt, követve annak természetes 
vonalát, s építsenek ki védőállásokat a nyugati irányú kiszö-
gellésekben. (Ez később megkönnyítette bekerítésüket.) A szer
zők rámutatnak: a németek 1939-es lengyelországi és 1940-es 
franciaországi harctevékenységéből levonható következtetések 
ellenére a szovjet főhadiszállás nem számított a németek meg-
lepésszerű támadására, de ha ez mégis bekövetkezne, azt csak 
korlátozott erővel tartotta lehetségesnek. Ezért a csapatok el
helyezése és feladatai nem feleltek meg a helyzetnek, az adott 
csoportosítások nem teljesítették maradéktalanul védelmi fel
adataikat. S a hibákat csak tetőzte, hogy a főhadiszállás későn 
dolgozta ki a csapatok harckészültségét és a védőállások elfog
lalását elrendelő direktívát, s azt csak a harctevékenység kez
dete után juttatta el az egységekhez. 

* 

Elöljáróban elmondhatjuk: a Nagy Honvédő Háború első 
időszakával (1941 június—1942 november) foglalkozó második 
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kötet fő erénye, hogy mélyen és őszintén feltárja az adott idő
szak rendkívül bonyolult viszonyait, többek közt a szovjet had
sereg súlyos vereségének okait. Fontos megjegyeznünk: az első 
olyan munka, amelyben a szerzők hatalmas mennyiségű új 
irattári anyagok alapján értékelik a Szovjet Legfelsőbb Fő
parancsnokság kiemelkedő szerepét, amely szerven keresztül 
az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Állami Hon
védelmi Bizottsága részt vett a hadműveletek vezetésében. Jól 
megvilágítják továbbá a frontok és hadseregek haditanácsai
nak, a politikai szerveknek, a párt- és Komszomol-szervezetek-
nek a munkáját. 

A szerzők és a szerkesztők munkáját dicséri, hogy az ol
vasó megtalálja a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka tar
talmának tudományos, alapos meghatározását, s úgy formálták 
a kötetet, hogy stílusa szinte elbeszélő legyen, a vázlatok és ké
pek sokaságával pedig jó érzékkel szemléltették és színesítet
ték a könyv mondanivalóját. 

Az első rész megvilágítja a Nagy Honvédő Háború kezde
tét, tehát az 1941 nyarán és őszén lefolyt hadműveleteket. 
Lépésről lépésre nyomon követi, hogyan készítették elő Német
ország és csatlósai a Szovjetunió elleni támadást, akiknek sike
rült a Szovjetunió nyugati határán 190 teljesen feltöltött had
osztályt, 3500-nál több harckocsit, több mint 50 000 löveget és 
aknavetőt, s 3900 repülőgépet összpontosítaniuk. 

A szerzők őszintén feltárják, milyen óriási nehézségeket és 
megpróbáltatásokat jelentett a szovjet hadseregnek és a szovjet 
népnek az erős és tapasztalt ellenség elleni harc. Túlzás nélkül 
állíthatjuk: egyetlen szovjet hadtörténeti mű sem mutatta be 
ilyen sokoldalúan a szovjet nép és hadseregének azt a hősies 
erőfeszítését, amellyel keresztülhúzták a német betolakodók 
számításait. 

Az első rész az 1941-es ősz eseményeinek tárgyalásával 
végződik. A szovjet csapatok hősies harcai arra kényszerítették 
a német hadvezetést, hogy lemondjon az egyszerre három irány
ban tervezett támadásról, és áttérjen az egymást követő csapá
sok módszerére: először Leningrád és a Donyec-medence, majd 
jelentős erőket átcsoportosítva Moszkva irányában. 

Nagy érdeklődésre számíthat a kötet második része, amely
ben a fasiszta Németország 1941/42 telén, a második világhábo
rúban elszenvedett első vereségét tárgyalják. A szovjet csapa
tok ellentámadása Moszkvánál a Vörös Hadsereg hatalmas 
győzelme volt. Jelentős sikerek születtek Tyihvinnél, Rosztov-
nál és a Keres félszigeten. A hadászati kezdeményezés az arc-
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vonal minden szakaszán a szovjet csapatok kezébe ment át, s 
csapásaik alatt a németek kénytelenek voltak nyugati irány
ban visszavonulni. 

A szovjet csapatok moszkvai ellentámadása központi helyet 
foglal el az 1941/42-es téli hadjáratban. A szovjet hadvezetés 
egyidejűleg hatalmas tartalékokat vont össze, és mesterien ki
választotta a csapások mérésének idejét. Csapatainak ellentá
madása akkor következett be, amikor a szovjet védelem által 
kimerített német erők kedvezőtlen hadműveleti-hadászati hely
zetbe kerültek, tartalékaikat felhasználták, nem tudták táma
dásukat folytatni, ugyanakkor még nem készültek fel véde
lemre. Az elkeseredett harcokban az ellenséget érzékeny ember
es anyagi veszteség érte. Húsz-nap alatt — november 16-tól 
december 6-ig — 55 000 halottat, több mint 100 000 sebesültet 
és fagyási sérülést szenvedettet, 777 harckocsit és sok más 
harci technikai eszközt vesztett. 

A szovjet csapatok ellentámadása kezdetben egyes irányok
ban bontakozott ki, de hamarosan széles arcvonalon folytató
dott, Kalinyintól Jelecig. Részt vettek benne a Kalinyini és a 
Nyugati Front csapatai, valamint a Délnyugati Front jobb-
szárny-csapatai. Az ellentámadás során 38 ellenséges hadosz
tályt zúztak szét, és Moszkvától 100—150 km-re vetették visz-
sza a németeket. 

Az utolsó — harmadik — részben az 1942-es év nyári és 
őszi katonai eseményei bontakoznak ki, amikor is a szovjet 
nép és fegyveres ereje elhárította a német csapatok új táma
dását és létrehozta azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 
voltak a" háború menetének gyökeres megváltoztatásához. 

A szerzők tüzetesen elemzik a szovjet—német arcvonal 
1942 nyarát megelőző helyzetét, a két fél terveit és a szovjet 
hadsereg Krímben, Leningrád és Voronyezs körzetében, vala
mint a Donyec-medencében indított sikertelen támadásának 
okait. Ezzel kapcsolatban megállapítják: a Szovjet Legfelsőbb 
Főparancsnokság túlértékelte az 1941/42-es téli hadjárat szov
jet sikereit és nem hitte, hogy a németek helyreállíthatják csa
pataik harcképességét, és hogy számottevő támadó lehetősé
gekkel rendelkeznek. Holott még akkor éppen a szovjet fegy
veres erők oldaláról hiányzott a technikai fölény, s manővere
zési képesség szempontjából is mögötte maradtak ellensé
güknek. 

A harmadik rész főhelyén a volgai csata leírása és érté
kelése áll. A volgai erőd hős védői arra kényszerítették a hit
leri hadvezetést, hogy valamennyi fő arcvonalszakaszon be-
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szüntesse a támadó harcot. És éppen ez volt a csata objektív 
elgondolása. 

A szerzők végül összegezik és értékelik a Nagy Honvédő 
Háború első időszakának katonai-politikai eredményeit. Ré
szeiben és kihatásaiban is áttekintik azokat az alapvető szer
vezeti változásokat, amelyeket a Legfelsőbb Főparancsnokság 
a haderőnél és fegyvernemeknél foganatosított a szovjet—né
met háború kezdetétől 1942 őszéig. Nem kis figyelmet szentel
nek továbbá a hadászati vezetés kérdéseinek. És ez érthető,, 
minthogy a háború első időszakában alakultak ki annak formái 
és kristályosodtak ki tapasztalatai. Nyomban a háború kezdetén 
létrehozták a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállását, ope
ratív szervével, a Vezérkarral. A főhadiszállás közvetlenül v e 
zette a frontok és a flotta tevékenységét. Az események gyors 
fejlődése, az összeköttetés gyakori megszakadása a Vezérkar 
és a frontok, valamint a hadseregek között, azt eredményezte, 
hogy 1941 júliusában megszervezték a hadászati vezetés közbe
eső láncszemét — az irányok főparancsnokságait (az Északnyu
gati Irány, a Nyugati Irány és a Délnyugati Irány Főparancs
nokságát). Ezekre hárult a frontok harctevékenységének köz
vetlen vezetése. A könyv adatai azonban bizonyítják, hogy sem 
jogkörük, sem eszközeik nem voltak funkcióik teljesítéséhez, 
nem hozhattak és nem hajthattak végre fontos döntéseket. 

Érdemes ezt két példával megvilágítanunk. 
1941 szeptember elején a bekerítés veszélye fenyegette a 

Délnyugati Frontot. Szeptember 9-én a front parancsnoka ké r t e 
a Délnyugati Irány főparancsnokát, erősítse meg a frontot t a r 
talékokkal. Am a főparancsnoknak nem voltak tartalékai. Ezért 
a Délnyugati Front haditanácsa és a Délnyugati Irány Főpa
rancsnoksága elhatározta: a kialakult helyzetben a csapatokat 
át kell csoportosítani, hogy arcvonaluk rövidítésével javítsák 
helyzetüket. A Délnyugati Irány haditanácsa szeptember 11-én 
Sztálinnak küldött jelentésében így summázta a helyzetet: 
„A Délnyugati Front késedelmes visszavonulása óriási ember
es anyag veszteségeket okozhat." Sztálin még aznap beszélt a 
Délnyugati Front parancsnokával és határozottan megtiltotta a 
csapatok új állásokba való visszavonását. Szeptember 14-én a 
front törzsfőnöke, Tupikov tábornok újból kérte közvetlenül a 
Vezérkar főnökétől a visszavonás engedélyezését. Felvázolta a 
front súlyos helyzetét, s szavait így fejezte be: „A katasztrófa 
— amelyet bizonyára ö n is lát — néhány nap alatt bekövet
kezhet." Saposnyikos, a Vezérkar főnöke azzal vádolta Tupiko-
vot, hogy páni félelembe esett, s javasolta, őrizzék meg hideg-
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vérüket és maradéktalanul teljesítsék Sztálin szeptember 11-i 
utasítását. A következő napon az ellenség páncélos hadosztályai 
kijutottak Lohvica és Lubni körzetébe, s átvágták a Délnyugati 
Front csapatainak utolsó visszavonulási útját. 

A harkovi támadó hadművelet idején, 1942 májusában, az 
ellenség Kleist páncélos hadseregének erőivel erős csapást mért 
a szárnyon és veszélyes helyzetet teremtett a Délnyugati Front 
csapásmérő csoportosítása számára. A Délnyugati Irány hadi
tanácsa a rendkívül bonyolult helyzetben igen célszerű döntést 
hozott: beszünteti a támadást Harkov irányában, gyorsan át
csoportosítja a csapatokat és egy erős csoportosítást hoz létre 
a „Kleisť'-csoport ellencsapásának elhárítására. Ám ezt a dön
tést a főhadiszállás elutasította. Ezt követően a Harkov irányá
ban támadó szovjet csapatok súlyos vereséget szenvedtek. 

Jóllehet a kötet szerzői nem aktualizálnak, a második vi
lágháború és a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakának 
mégis vannak olyan, ma is érvényes vonásai, amelyekre az ol
vasó maga is felfigyel. Ilyenek például: a korszerű körülmé
nyek között a meglepésszerű támadás még veszélyesebb; ala
posan át kell gondolni és meg kell tervezni a fegyveres erők 
szétbontakoztatását, hogy egy esetleges háború kezdetén biz
tosítva legyen mozgatásuk a szükséges irányokban; ismert, hogy 
egy elkövetkezendő háború koalíciós háború lenne, ezért az 
agresszor nemzetközi elszigetelése benne igen nagy jelentőségű; 
végül az első időszak tapasztalatai mégegyszer megerősítik azt 
a marxista tételt, hogy a hadászat, a hadműveleti művészet, a 
harcászat, a csapatok szervezése és készenléte az ország anyagi 
és erkölcsi lehetőségeitől függ, s az embereknek, a fegyverzet 
és a harci technikai eszközök minőségének és mennyiségének 
meghatározó szerepe van a háborúban. 

Sörös Lajos őrnagy 
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RAZIN: A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 

III. KÖTET 

A Zrínyi Katonai Kiadó a közelmúltban jelentette meg 
Razin professzor A hadművészet története ötkötetes munkájá
nak III. kötetét, amely a háború kézműipari korszaka első sza
kaszával foglalkozik a XVI. század második felétől a XVII. 
század végéig. E kötet különösen nagy figyelmet szentel az 
oroszországi parasztháborúknak, a külföldi intervenciósok el
leni antifeudális háborúknak, a nemzeti függetlenségért vívott 
háborúknak, e harcokat megvívó néptömegek hadművészeté
nek. Ennek során a szerző meggyőzően bizonyítja és egész tel
jességében tárja fel a harcoló nép szerepét és döntő befolyását 
a történelem fejlődésében. 

A kötet három fő téma köré csoportosítva ismerteti a más
fél évszázad háborúit, hadművészetét. Az első rész, mely a leg
jobban megírt része a műnek, az orosz állam háborúinak had
művészetével foglalkozik. Ismerteti a XVI. század végén és a 
XVII.* század elején lezajlott orosz parasztháborúkat, majd az 
orosz nép függetlenségi háborúit tárgyalja a lengyel—litván 
hűbérurak és a svéd intervenciósok elleni harcokban. Foglal
kozik a XVII. század második felében vezetett krími hadjára
tokkal és az ukrán nép felszabadító háborúival. 

A második részben a nyugat-európai hadművészetet elemzi. 
A németalföldi polgári forradalom fegyveres szervezetének be
mutatása után, a harmincéves háború hadművészetének tükré
ben megvilágítja a vonalharcászat kialakulásának szükségszerű
ségét. Az angol polgári forradalom hadművészetét is elemzi, s 
részletesen tárgyalja a hadiflották hadművészetének fejlődését, 
majd a francia abszolutisztikus monarchia európai hegemó
niáért vívott háborúit. 

Dicséretes a szerzőnek az a módszere, hogy a harmadik 
részben bemutatja a kínai, az indiai és az amerikai indián né
pek hadművészetét a XVI. és XVII. században megvívott pa
rasztháborúk, függetlenségi harcok és gyarmatosítók elleni küz
delmek során. 
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Razin professzor e kötetben ismertetett és elemzett p a 
rasztháborúk felsorakoztatásával bizonyítja, hogy a harcoló n é p 
tömegek a hadművészet fejlődésében vezető szerepet játszottak. 
A marxi—lenini módszernek hibátlan alkalmazása érvényesül 
e kötet háborúinak, hadjáratainak, harcainak ismertetésében, a 
hadseregszervezés, az egyes harcmódok, hadviselési formák, a 
fegyverek fejlődését, változását kiváltó okok és befolyásoló t é 
nyezők elemzésénél. Ez teszi értékessé, a maga nemében is 
jelentőssé a kötetet. 

. A könyvnek azonban nagyszerű értékei mellett hiányossá
gai is vannak, amelyek közül egy párat megemlítünk. 

A legszembetűnőbb hiányosság talán az, hogy az egyes 
részek előadási módja, elemzési módszerei, ennek következté
ben a részek értéke lényegesen különbözik egymástól. A szerző 
az oroszországi háborúk és az orosz hadművészet feldolgozásá
hoz nagymennyiségű forrásmunkából, adatok seregéből mer í 
tett. Jó szemmel választotta ki a legértékesebb adatokat, érvé
nyesítette a marxi—lenini vizsgálati módszereket, s éppen ezért 
okfejtései, következtetései, tudományosak és meggyőzőek. Ez a 
megállapítás vonatkozik az első részre. Kár, hogy e részben 
szereplő, a XVII. század orosz katonai elméletét tárgyaló feje
zetben a szerző nem határozza meg egyértelműen azt, hogy a 
honvédő háborúk milyen sajátosságokkal gazdagították az orosz 
hadművészetet. Részletesen ismerteti a „Gyalogos emberek 
harcrendjének tana és furfangja" c. egykorú szabályzatot — de 
a szabályzat eredetére vonatkozóan megállapításai ellentmon
dók, így az olvasó nem tudja eldönteni, hogy melyik vélemé
nyét fogadja el helyesnek. 

A második rész nemcsak témájában különbözik az elsőtől,, 
hanem a vizsgálat módszerében, az ismertetés jellegében is 
eltér tőle — kevésbé színvonalas, inkább leíró munka. Ügy 
tűnik, hogy Razin professzor inkább e korszak hadtörténelmét,, 
mintsem a hadművészet történetét tárgyalja. Oka ennek talán 
az, hogy a nyugat-európai hadművészetről szóló fejezethez ke
vesebb forrásmunkát használt fel, s e munkák nagy része is 
általános történelmi jellegű munka. Fő figyelmét a háborúk 
leírására fordítja, a fegyveres harc eszközeinek általános fej
lődését nem követi mindig nyomon. 

A szerzőt a szovjet történészek sokat bírálták és bírálják 
most is a hadművészet történetének általános periodizációja 
miatt. így Razin szerint a hadművészet története a háború 
kézműipari korszakában három alapvető szakaszra tagolódik. 
Az első a kialakulás (XVI. század második felétől XVII. század 
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végéig), a második a fejlődés (a XVIII. század), a harmadik 
a klasszikus formák szakasza (a XIX. század). Ebből az derül 
íd, hogy a fejlődés főként a XVIII. században ment volna 
végbe. Ugyanakkor a klasszikus formák szakaszának (XIX. 
század) második felében a vasút, a gőzhajó, a huzagoltcsövű 
fegyverek, lövegek általános használata, a távíró stb. megjele
nése gyökeresen megváltoztatta a háború és harc vezetésének 
körülményeit és eszközeit. 

A felsorolt hiányosságok ellenére is a mű jelentős és tar
talmas történelmi munka. Kiváló példáját adja a marxi—lenini 
módszerek helyes alkalmazásának, a történelmi események fel
dolgozásában, a valóságos indítóokok feltárásában. A mű alapos 
tanulmányozása, olvasása hadseregünk minden tagja számára 
igen tanulságos, értékes és hasznos olvasmány. 

Csonka György 
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ÉRDEKES KÖNYVEK 
A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 

III. NEGYEDÉVES TERVÉBEN 

A kiadó a magyar nyelvű katonai irodalomban régen nél
külözött munkát jelentet meg júliusban dr. Szántó Imre tol
lából, Az európai hadszínterek katonaföldrajza címmel. 

A könyv első részében a szerző a katonaföldrajz általános 
alapvető elveit és azt a gyakorlatot ismerteti, amelynek a meg
valósítására a katonai tevékenységek során a parancsnoki és 
törzsmunkában a katonaföldrajzi mérlegeléseknél és értékelé
seknél kerül sor. 

A mű második része az első részben tárgyalt alapelvek 
figyelembevételével Európát, mint háborús térséget, a szerző 
elképzelése szerint lehetséges hadszínterekre bontva tárgyalja. 

Ezek vizsgálata során értékeli az egyes hadszínterek kiter
jedését és befogadóképességét, domborzati és vízi akadályait, 
meteorológiai adottságait, talaját, növényzetét, közlekedési vi
szonyait és az egyes területeken elhelyezkedő államok gazda
sági és katonai potenciálját. 

Mindezek alapján katonaföldrajzi következtetéseket von le. 
A könyv nagy segítséget nyújt a hadműveleti kérdésekkel 

foglalkozó (egységek, magasabbegységek törzseibe beosztott) 
tisztek és mindazok számára, akik önképzés formájában maga
sabb szintű hadműveleti képzettség elérésére törekszenek. 

A kiadó harmadik negyedévi* programjában többek között 
három új haditechnikai könyv szerepel: 

Júliusban jelenik meg Kovács Zoltán és Lőrincz István 
könyve* 

A páncélelhárítás eszközei címmel. 
A szerzők a harckocsiknak és egyéb páncélozott jármű

veknek a korszerű háborúban megnövekedett jelentőségét, al
kalmazási területük kibővülését, és az ellenük való védekezés 
fontosságának kérdését elemzik 
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A páncélozott járművek és páncéltörő eszközök rövid tör
ténelmi ismertetése után bemutatják a jelenlegi páncélelhárító 
eszközöket, foglalkoznak a páncélelhárítás fizikai alapjaival és 
végül a páncélelhárítás várható fejlődési irányzatait ismertetik. 

A könyvet számos ábra és vázlat teszi szemléltetővé. 

Leipniker Artúr: A sugárfelderítő és sugár ellenőrző mű
szerek. 

A könyv a néphadseregünkben rendszeresített sugárellen
őrző és felderítő műszerek működésének elméleti és gyakorlati 
elveivel ismerteti meg az olvasót. Rövid áttekintést ad a radio
aktív sugárzás keletkezéséről és jellemző sajátosságairól; ismer
teti a radioaktív sugárzás hatásait, majd a sugárzás mérésének 
elveit tárgyalja. A kötet főleg az egyéni sugáradagmérők sugár
ellenőrzési célokra való alkalmazását, valamint a sugárfelderí
tésre használatos sugárszintmérők alkalmazási módjait mu
tatja be. 

A számos fényképpel és vázlattal illusztrált mű a kérdé
seket gyakorlatiasan, könnyen érthető formában fejti ki, s ezért 
a kiképzés e sajátos területén az oktatók számára értékes 
segédeszköz. 

Franka—Horváth—Kun—Szilágyi : 

A műszaki munkák gépesítése. 
A korszerű, tömegpusztító fegyverekkel vívott összfegyver-

nemi harc a műszaki munkák magas fokú gépesítését követeli 
meg. 

A könyv figyelemre méltó összefoglalója a műszaki mun
kák gépesítésének. A csapattisztek számára hasznos kézikönyv, 
de azok a tisztek, akik ezen a téren magasabb szintű ismeretek 
megszerzésére törekszenek, tankönyvként is jól használhatják. 

A mű a harcterületen alkalmazásra kerülő legfontosabb 
gépeket tárgyalja. Ismerteti az állásépítő gépek, útépítő gépek, 
vontató és szállítógépek, gépi átkelési eszközök, villamos gépek, 
fakitermelő gépek, famegmunkáló gépek, valamint a vízellátást 
biztosító gépek szerkezetét, működési elvüket, teljesítményü
ket, az alkalmazásuk módját, tárolását és karbantartását, végül 
a javítás módjait és eszközeit. 

Mint a harmadik negyedév legérdekesebb agitációs és pro
paganda kiadványait említjük meg a „Fegyverbarátaink" soro
zat legújabb kötetét, amelyben Bertalan István 
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„Két földrész országa" címmel a kommunizmust építő 
Szovjetunióba vezeti el az olvasót. A szerző színes útinaplója 
körképet ad a szovjet gazdaságról, a szovjet emberek életéről 
és mindenekelőtt a szovjet hadseregről. 

A nemrég lezajlott „Légy a harci-technika mestere" pá
lyázat első és második díját nyert műveinek kiadása szintén a 
harmadik negyedévben válik aktuálissá. 

Az első díjat nyert : 
„Ismerlek-e PTTM?" című mű a periszkópos tüzér tájoló 

műszer kezelésének, alkalmazásának sok hasznos, gyakorlati 
módszerével ismerteti meg az olvasót. 

A második díjat nyert : 
„Híd a Dunán" című füzet bemutatja a hídépítő műszaki 

egységek tevékenységét, s egy Dunán épített híd példáján jó 
tapasztalatokat ad a hídverőknek. 

A „Katonák Kiskönyvtára" sorozat legújabb köteteként 
jelenik meg N. Tbman könyve: 

..Mi történik a csendben?" címmel. 
N. Toman két kisregénye a Nagy Honvédő Háborúnak 

abban az időszakában játszódik, amikor a német fasiszta ala
kulatokat a szovjet csapatok már visszavonulásra kényszerítik, 
és a németek hadászatilag fontos helyeken hátrahagyják saját 
ügynökeiket. 

Â szerző a kémek és az elhárítok ütközetét örökíti meg, 
melynek kimenetele az egész frontra, a szovjet harcosok töme
geinek életére hatással lehet. 

Szovjet szerzői munkaközösség: 
A Nagy Honvédő Háború története 1941—1945. II. kötet. 
A Nagy Honvédő Háború története 1941—1945. című ha t 

kötetes sorozat nagy érdeklődést felkeltő első kötete után a 
kiadó augusztus hónapban jelenteti meg a második kötetet. 

Amíg az első kötet a Nagy Honvédő Háború kitörésének 
időpontjáig tárgyalja a második világháborút megelőző poli
tikai és gazdasági eseményeket, ismerteti a Szovjetunió poli
tikáját, hadseregének és hadigazdaságának helyzetét, a háború 
kitörésének okait és jellegét, — a második kötet a Nagy Hon
védő Háború első időszakának eseményeit öleli fel, részleteiben 
tárgyalja és elemzi a volgai csatáig terjedő periódust. 
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A kötet mondanivalóját — az első kötethez hasonlóan — 
számtalan fénykép és térképvázlat illusztrálja. 

Megjelenik: egészvászon kötésben, kb. 624 oldal terjede
lemben, 150,—- Ft-os áron. 

Leipniker Artúr: Sugár ellenőrző és sugárfelderítő műszerek. 
A könyv a néphadseregünkben rendszeresített sugárellen

őrző és felderítő műszerek működésének elméleti és gyakorlati 
elveivel ismerteti meg az olvasót. 

Rövid áttekintést ad a radioaktív sugárzás keletkezéséről 
és jellemző sajátosságairól; ismerteti a radioaktív sugárzás ha
tásait, majd a sugárzás mérésének elveit tárgyalja. A kötet 
főleg az egyéni sugármérők sugárellenőrzési célokra való alkal
mazását, valamint a 'sugárfelderítési célokra használatos sugár
szintmérők alkalmazási módjait mutatja be. 

A szerző a kérdéseket gyakorlatiasan, könnyen érthető for
mában tárgyalja, s ezért a kiképzés e sajátos területén az okta
tók számára értékes segédeszközként szolgál a könyv. 

Megjelenik: félvászon kötésben, 160 oldal terjedelemben, 
kb. 16,— Ft-os áron. 

Futár Józsefné 
Zrínyi Katonai Kiadó 
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