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Kedves Olvasó! 

A Hadtörténelmi Közlemények ez évi 1. és további számai a 
korábbiaknál nagyobb alakban jelennek meg. Az új formátumra 
való áttérés változatosabb, szemet nyugtatóbb betűtípusok, élvezhe
tőbb képanyag, áttekinthetőbb vázlatok és más, az egyes tanulmá
nyok jobb megértését szolgáló illusztrációk alkalmazását teszi lehe
tővé. 

A változatlanul negyedévenként — évenként összesen 48 nyom
dai ív terjedelemben —, 8 Ft-os egységáron megjelenő folyóirat 
tartalmi és formai előállításáról az olvasó észrevételeit és javasla
tait köszönettel fogadja a 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 



T A N U L M Á N Y O K 

A SZLOVÁK NEMZETI FELKELÉS ÉS A MAGYAR 
ELLENÁLLÁSI MOZGALOM* 

Pintér István 

1944. augusztus 29-én a náci csizmáktól letaposott, meggyötört Európá
ban újabb hír kelt szárnyra: Győzött a szlovák nemzeti felkelés — Szlovákia 
egyre nagyobb területe szabadult fel a fasiszta elnyomás alól. 

Magyarország körül mindenütt a szabadság máglyái lobogtak. 
Néhány nappal korábban, augusztus 23-án, Románia népe rázta le a fa

siszta igát. Délen a jugoszláv partizáncsapatok arattak nap mint nap újabb 
sikereket a náci bandák felett. A szovjet hadsereg pedig megjelent Ma
gyarország határainál. Bulgária és Finnország kiválása a fasiszta „szövet
ségből" napok kérdése volt. 

Magyarország számára a háborúba lépés óta ez a legkedvezőbb alkalom a 
Hitlerrel való szakításra. A magyar kormány elhatározásai, a magyarországi 
események döntő jelentőségűek. Németországgal való szembefordulás Hitler 
közép-európai helyzetét katasztrofálissá tenné, ugyanakkor a bolgár, jugosz
láv, román és szlovák nép harcát hallatlanul megkönnyítené, a szovjet had
sereg előtt pedig megnyithatná az utat Németország belseje felé. A váratlan 
román átállás, a szlovák nemzeti felkelés következtében a német hadsereg 
utánpótlásának és visszavonulásának egyetlen útja Magyarországon át ve
zet. A román átállás, a szlovák nemzeti felkelés „összekuszálta" Hitler kö
zép-európai terveit. Hitler nincs kellően felkészülve egy magyarországi ki
ugrás sikerének teljes meghiúsítására. A magyar uralkodó körök, a magyar 
kormány elhatározásai döntően befolyásolják Közép-Európa sorsát — ki.j 
túlzással a háború elhúzódásának, illetve megrövidülésének tényét is. 

Horthyékat sem a romániai, sem a szlovákiai események nem érték várat
lanul! A román eseményekről két héttel korábban már tudomásuk volt. 
1944 tavaszától ugyancsak árgus szemekkel figyelték a szlovákiai esemé
nyeket. Részben azért, hogy a Tisó-kormány ingatag helyzetére, a német 
fasiszták szempontjából egyre veszélyesebbé váló szlovákiai eseményekre 
hivatkozva megszilárdítsák megrendült pozíciójukat Hitlernél, részben azért, 
mert egyre fenyegetőbben jelentkezett az a veszély, hogy a növekvő szlo
vák partizánmozgalom átterjedhet magyar területekre is, s meggyorsíthatja 
a magyar kormánynak egyre több gondot okozó hazai ellenállási mozgalom 
fegyveres harccá fejlődését. 

* Besztercebányán 1964. október 21-én, a csehszlovák—^magyar történész vegyes bizottság 
által rendezett ülésén elhangzott előadás. 
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Jellemző, hogy amíg a magyar sajtó 1944 első ifelében véletlenül sem 
foglalkozott a szlovák partizánharc eseményeivel, attól félve, hogy a nyil
vános közlés növeli a magyar nép körében az ellenállást, annál gazdagabb 
anyaga van a szlovák partizánharcnak a belügyminisztériumban és a mi
niszterelnökség külügyi osztályának irattárában. A kassai (košicei) rendőr
kapitányság havi, s Szlovákiával határos területek belügyi szerveinek és 
csendőrparancsnokságainak heti összesítő jelentései részletesen beszámol
nak a szlovák partizánok egyre sikeresebb harcairól. A jelentésekből vilá
gosan kiderül, hogy a szlovák fasiszták teljesen tehetetlenek a szlovák par
tizánokkal szemben. A magyar belügyi szervek egyre nagyobb aggodalom
mal figyelik a szlovák népnek a Tisó-féle bábkormánnyal való szembefor
dulását és a fegyveres partizán tevékenység fokozódását. Hangoztatták, hogy 
a szlovák lakosság németellenessége számos formában egyre nyíltabban je
lentkezik, amíg más oldalról különösen megnőtt az oroszok iránti szimpátia.1 

A pozsonyi magyar követnek közvetlenül a szlovák nemzeti felkelés előtt 
és alatt küldött tájékoztatói a szlovákiai események reális helyzetmegíté
lésén alapultak. Jelentéseiben több esetben aláhúzta, hogy a szlovák nem
zeti felkelés előkészítésében és kirobbantásában ,,az egész szlovákság túl
nyomó többsége részt vesz" és egy német beavatkozás csak olaj lenne az 
amúgyis lobogó máglyára. Augusztus 28-án, közvetlenül a felkelés előesté
jón írta: ,,A szlovák fasiszta kormánynak a német megszállással és nagyobb 
katonai behívásokkal való fenyegetőzése csak időnyerés és szemfényvesztés, 
mert a kormány a mozgalommal megbirkózni nem tud, tekintettél arra, 
hogy a katonaság túlnyomólag partizánérzelmű és ebben a romániai ese
mények csak megerősítik. Német döntő fellépésnek akadálya megítélésem 
szerint egyfelől a román átállás folytán előállott új helyzet, másfelől az a 
veszély, hogy a német csapatok bevonulásának folyamányaképp egész Szlo
vákia partizánná lesz."2 

Horthyék azonban nem merték a román és szlovák nép példáját követni. 
Revíziós igényeiktől elvakultan, a Szovjetuniótól és a magyar néptől rettegve, 
„erejükből", ,,reálpolitikájukból" a kritikus napokban csupán a Hitler állí
totta Sztójay-kormánynál ingadozóbb, ismét Nyugat felé kacsingató, de 
továbbra is a német szövetségre esküdő kormányalakításra tellett. Az új 
Lakatos-kormány terveiben felcsillant ugyan a német fasisztákkal való sza
kítás gondolata, de első tényleges intézkedései a magyar földre lépő szovjet 
hadsereg megállítását és Dél-Erdély megszervezését célozták. Ez a körül
mény befolyásolta a magyar kormánynak a szlovák nemzeti felkeléssel kap
csolatos magatartását is. A szlovák felkelés leverése természetesen a ma
gyar kormánynak is érdeke volt. A Lakatos-kormány tevékenysége azon
ban, akaratlanul is, nem a felkelés leveréséhez, hanem objektíve a szlovák 
nemzeti felkelés bizonyos mérvű megerősödéséhez nyújtott segítséget. 

A magyar kormány a felkelés kitörése előtt már számos intézkedést ho
zott a szlovák—magyar határ lezárására. 1944 júniusában megerősítették a 
határmenti őrsöket, csendőralakulatokat. Szigorú határzárt rendeltek el a 
szlovák—magyar határon. 1944 augusztusában Kassán a német Sicherheits-
Polizei székházában a német—magyar—szlovák határbiztonsági szervek kö
zös ülésén megállapodás született az egész Szlovákiára kiterjedt partizán
harc következtében szükségessé vált közös intézkedések megtételére.3 Ezzel 
összefüggésben a magyar kormány szigorú hírzárlatot rendelt el. Amikor 

1 A Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban Pl Archívum). A/XIII/I/1944/7. 
2 Az iratok megtalálhatók: Országos Levéltár (a továbbiakban OL.). ME. P-tétel. 1944/19306, 

továbbá ME. P-tétel, 1944 Számozatlan alatt. 
3 OL. ME. II. oszt. 25778. 
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pedig a hírzárlat már tarthatatlanná vált, az egész szlovák felkelést meg
hamisító cikkekben számoltak be a szlovák nemzeti felkelésről/1 

A szlovák nemzeti felkelés kirobbanása után az új Lakatos^kormány csu
pán defenzív intézkedések megtételére volt képes. Megelégedett a határ
menti alakulatok készültségbe helyezésével. Sőt, a romániai események a 
Dél-Erdély ellen elrendelt támadás során a Felvidéken állomásozó csapa
tokat is a Tiszántúlra, illetve a magyar—román határra irányították. A szlo
vák hírszerző szervek jelentései arról számoltak be, hogy „Balassagyar
mat környékéről augusztus 25-én a helyőrség a román frontra távozott. 
Pusztán határvédelmi munkálatokat lehet megfigyelni."5 

Szeptember elején, amikor világossá vált, hogy sem a magyar, sem 
a német csapatoknak nem sikerül a szovjet hadsereg támadását Erdélyben, 
sőt Magyarország keleti határainál megállítani, Horthyék ismét fegy
verszüneti tapogatózásba kezdtek, de csak Nyugat felé. Ezért egy, a szlovák 
felkelés felszámolásában való részvétel tovább rontotta volna Magyarország 
amúgyis katasztrofális nemzetközi helyzetét. Óvakodtak ettől a magyar 
uralkodó körök azért is, mert tudtak arról, hogy a szlovák nemzeti felkelés 
részben a nyugati kormányok támogatását is élvezi.6 Amikor pedig a nyu
gati hatalmak visszautasították Horthyék fegyverszüneti kérését és kiderült, 
hogy a magyar kormány csak a Szovjetunióval tárgyalhat a fegyverszünet 
kérdésében, Horthy és szűkebb köre Zichy Ladomér szlovák határmenti 
földbirtokos útján kapcsolatba lépett a szlovák felkelőkkel, hogy rajtuk ke
resztül keressen érintkezést a szovjet kormánnyal.7 Szeptember közepe kö
rül Besztercebányán és Zólyomban tárgyalások kezdődtek ,,a szlovák sza
badságért" csehszlovák partizánbrigád parancsnoka, Voljánszkij, helyettese 
/Makarov, törzsfőnöke Szavidkij és a magyar megbízottak között.8 A tár
gyalások után a Szovjetunióval és a szövetséges hatalmakkal kötendő ma
gyar fegyverszüneti bizottság — teljes inkognitóban — 1944. szeptember 
28-án Gácsnál (Halič) lépte át a magyar—szlovák határt. Innét szovjet és 
szlovák partizántisztek kíséretében Zólyomba utaztak, majd szeptember 
30-án Konyev marsall utasítására a Try Dubi repülőtérről Kijeven át Moszk
vába repültek, ahol október 11-én aláírták az előzetes fegyverszüneti meg
állapodást.9 

Horthyék és a szlovákiai partizánvezetők közötti tárgyalásokkal egy idő
ben megbeszélések folytak a szlovák felkelők és a magyar hadsereg között 
is. (Hogy erről Horthyéknak volt-e tudomásuk, erre vonatkozóan adataink 
még nincsenek.) Voljánszkij vezette partizánbrigád arról tájékoztatta szep
tember végén a 4. Ukrán Front haditanácsa mellett működő partizánmoz
galom törzsét, hogy tárgyalások folynak a magyar katonai parancsnokság
gal.10 1944 október elején a Szlovák Nemzeti Tanács Elnöksége folytatott 
magasszintű megbeszéléseket, ugyancsak a magyar hadsereg vezetőivel. 
A terv az volt, hogy a magyar hadsereg, mint semleges fél vonul be a fel
kelés által felszabadított területekre, s ezzel könnyít a felkelés ellen irá
nyuló inémet nyomáson.11 

Nem véletlen, hogy a titkos tárgyalásokról semmit sem tudó magyar ha-

4 Erről részletesebben lásd í. Pintér: Ohlas Slovenského niarodniho povstaní v Madarsku 
Novinársky sbornik. 1964. 2. sz. 189—195. o. 

5 Idézi Eva Reckova: „Magyarok a szlovák nemzeti felkelésben". Üj Szó, 1964. augusztus 1. 
6 OL. ME. P-tétel. Számozatlan. 
7 Pl Archívum. BM. anyag. Teleki Pál és tarsal. Kézirat.; Nógrádi Sándor: Emlékirataim. 

Budapest, Kossuth, 1961. 261. o.' 
8 Uo. 
9 Uo. 
10 Pl Archívum. Mikrofilm. A Voljánszkij vezette partizánbrigád jelentése, (oroszul) 
11 Lásd Evá Reckova: id. cikk. 
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tármenti szervek kétségbeesett jelentésekben ostromolták a belügyminisz
tériumot újabb és újabb erősítéseket követelve a határ elzárására, s a szlo
vák partizánok elleni támadás megindítására. A kassai, losonci, jolsvai rend
őrkapitányság őrszemélyzetük felemelését, más oldalról pedig katonai ellen
intézkedéseket követelt.12 Hasonló kéréssel fordult a belügyminisztériumhoz 
az államvédelmi központ is, és sürgette Miskolc és Salgótarján térségének 
partizánok betörésétől való megvédését.13 Minden esetben a válasz ugyanaz. 
Saját erőkkel biztosítani a határ lezárását.1'1 Erre azonban képtelenek vol
tak. Ezekben a hetekben a szlovák partizánok minden jelentősebb össze
csapás nélkül közlekedtek a szlovák—magyar határon. Lehetővé vált szá
mukra, hogy élelmiszerrel lássák el egységeiket. Akcióik során német után
pótlás szempontjából rendkívül fontos vasútvonalakat, hidakat robbantottak 
fel s tettek átmenetileg használhatatlanná. Ezzel is gátolva a németek fel
vonulását a szlovák felkelők központja ellen.15 Lehetségessé vált, hogy a 
Szlovákiával szomszédos magyar területre át-átcsapó szlovák partizánok 
felvilágosító munkát fejtsenek ki a magyar lakosság és katonaság körében. 
Következményeként egyenként, sőt, egyre gyakrabban csoportosan is meg
indult a magyar katonák, illetve katonaköteles férfiaknak a szlovák terü
letre való átszökése. A szlovák partizánok központi lapjának, a ,,Hlas Na-
rod"-nak, szeptember 17-i száma már 165 önkéntes magyar érkezéséről 
számolt be.16 Néhány nappal később a miniszterelnökséghez intézett jelen
tés 300 szökevényről emlékezik meg.17 Ugyancsak nagyszámú katonaköteles 
Szlovákiába szökéséről tájékoztat a kassai rendőrkapitányságnak a belügy
minisztériumba küldött összefoglalója is.18 

Ezek az események lehetővé tették, hogy a szlovák felkelők minden ere
jüket a Nyugatról kibontakozó német támadás ellen összpontosítsák és a 
déli szakaszt, Magyarországgal közvetlen határos területeket kisebb egy
ségekkel biztosítsák. 

A szlovák felkelés ellen irányuló német támadást még egy fontos körül
mény is késleltette. 1944 szeptember végén Hitler tudomására jutott, hogy 
Horthy-Magyarország is kiugrásra készül. Magyarország megtartása nem
csak politikailag, hanem hadászatilag is rendkívül fontos volt Németország 
számára. Ezért Budapest és a kulcsfontosságú magyar területek körzetében 
a szovjet—német arcvonal rovására is német csapatösszevonások történtek 
az esetleges magyar kiugrás megakadályozására. Hasonlóan a szlovák fel
kelés ellen déli irányból tervezett támadás végrehajtására érkezett német 
páncélos és gyalogos egységek támadása a „magyar kérdés rendezéséig" 
váratott magára. Október 15-i, 16-i magyar események Hitler számára a 
magyar kérdést kedvezően oldották meg. így október 16-án a szlovák— 
magyar határra felvonult német egységek parancsot kaptak a szlovák nem-

12 OL. ME. II. oszt. P-tétel. (1944) Számozatlan. 
13 OL. BM. VII. res. 2—17261/1964. 
14 Uo. Az október 9-i válaszban közlik, hogy a Galántán állomásozó 300 újoncból álló 

kiképző keretet bocsátják a határszervek rendelkezésére. 
15 A Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságának adatai tanúskodnak erről. Pl. : 

szeptember 20-án Losonc—Balassagyarmat felé irányított német katonai vonatot partizánok 
felrobbantották. A kár tetemes. A vasúti töltés helyreállításához 35 órára volt szükség. 
Szeptember 19-én az Ipoly hídját Szécsény község határában, október 4-én pedig Losonc 
és Fülek közötti szakaszán álló hídját robbantották fel. Október 2-án Nagyoroszi és Drégely
palánk között aknára futott egy vonat, 5-én Luciabánya és Ferenctelep közötti fontos ipar
vágányt, 15-én Jolsvatapolca ' és Jolsva közötti vasúti hidat röpítették a partizánok levegőbe 
(Pintér István: Magyar aintafasiszták részvétele a szlovákiai partízánharcokban. Párttörténeti 
Közlemények, 1959. 3—4. sz. 106. o.) 

16 Hlas Narod, 1944. szeptember 17. 
17 OL. ME. II. oszt. P-tétel." (1944) Számozatlan. 
18 p i Archívum. A/XXII. 2/212/1944/2. 
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zeti felkelés elleni támadás megindítására.19 A nagyerejű, most már több
irányból jövő német támadás — mint ismeretes — a szlovák nemzeti fel
kelés leveréséhez vezetett. Meghiúsultak a szlovák—magyar katonai tárgya
lásokhoz fűzött remények is.20 

Objektíve tehát 1944 szeptemberében és október elején a magyar kor
mány felemás intézkedései, kiugrási kísérlete megkönnyítette és meghosz-
szabbította a szlovák nemzeti felkelés létét, annak ellenére, hogy a magyar 
kormány szubjektíve a szlovák nemzeti felkelés leverésében volt érdekelt. 

* 

A szlovák partizánharc és a szlovák nemzeti felkelés a Szlovákiával hatá
ros magyar területeken — ahova híre eljutott — széles tömegekben rokon
szenvet és együttérzést váltott ki.21 E • területeken, de az ország más részé
ben is meggyorsította a magyar antifasiszta ellenállásnak fegyveres parti
zánharccá, fegyveres akciókká való fejlődését s lehetővé tette nagyobb 
magyar partizánegységek megalakulását. így értékelte ezt a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának Központi Bizottsága a magyar antifasiszta erők 
feladatait összefoglaló határozata is. „A külső események; a balkáni front 
összeomlása, a Vörös Hadsereg felvonulása a keleti magyar határok teljes 
hosszában, a háború betörése a Kárpátok védőövén belül, Románia, Bul
gária kilépése, a szlovák nép hősies felkelése szükségessé, a belső esemé
nyek pedig lehetővé teszik a szervezett tömegharc megindítását . . . a szer
vezett tömegakciók, és a tömegharc útjára kell lépni."22 

A Szovjetunióban dolgozó magyar kommunisták vezette Kossuth rádió 
a szlovák nemzeti felkelés kirobbanása után több adását a szlovák nép sza
badságharcának szentelte. A példa követésére szólította fel a magyar dol
gozókat, hangsúlyozva, hogy „a szlovák eseményeknek . . . messzemenő je
lentősége van a mi szabadságharcunk szempontjából. Egy németellenes sza
badságharc kilátásai, az utolsó hetek eseményei a lehető legkedvezőbben 
alakultak . . . Használjuk ki a kedvező helyzetet, amelyet a szomszéd népek 
bátor cselekvése teremtett számunkra. . . Kövessük a szlovák példát."2'1 

A Kossuth rádió későbbi adásaiban is állandóan vissza-visszatér a szlovák 
nép szabadságharcára. A szlovák dolgozók hősies helytállásával bátorítani, 
követésre buzdítani akarja a magyar antifasiszta erőket. Közép-Európában 
a hitleri megszállók és cinkosaik uralma recseg-ropog, itt a legjobb alka
lom — hangzik a felhívás —, hogy mi magyarok is lerázzuk a fasiszta el
nyomást. Ebben a harcban minden támogatást megkapunk a szomszéd né
pek szabadságharcától, a győzelmes szovjet hadseregtől, s egyben e népek 
szabadságharcához ,a legtöbb segítséget a szomszéd népek példájának kö
vetése adná. S most a közös harcban kell megteremteni szomszédainkkal 

19 Erre vonatkozóan lásd: Pl Archívum, Mikrofilm, Voljánjiszfcij vezette partizánbrigád 
jelentése.; Eua Reckova: id_ cikk. 

20 Eva Recková: id. cikk. 
21 „A szlovákiai események nem maradtak hatás nélkül iaz itteni hangulatra sem — olvas

hatjuk egy 1944. szeptember 17-én kelt jelentésben. — A magyar nemzetiségű lakosságban 
nagyfokú megdöbbenést váltott ki, hogy a közeli arcvonal mögött levő szlovák területen 
ilyen események keletkezhettek. A szlovák nemzetiségű politikai vezetők a partizán — 
illetve a csehszlovák mozgalommal rokonszenveznek.. . Az itteni magyarság között a né
metek iránt még azok is elvesztették rokonszenvüket, akik a márciusi eseményeket (Ma
gyarország német megszállása — P. I.) . . . megelőzően úton-útfélen hangoztatták német 
barátságukat.'' (OL. ME. n . oszt. P-tétel. [1944.] Számozatlan.) 

22 p i Archívum. III. 1/1944/1. 13. 
23 Pl Archívum. Kossuth rádió adásai 1944. szeptember 2. „A szlovákiai események 
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Való baráti együttműködés alapjait, felszámolni az évszázados gyűlölködést, 
a nemzeti ellentéteket.24 Hasonló szellemben.és célkitűzéssel foglalkozott a 
szlovák nép nemzeti szabadságharcával a kommunisták szerkesztette ,,Igaz 
Szó", amely a Szovjetunióban fogságba került magyar katonákat készítette 
fel az antifasiszta harcra — s legjobbjaikat partizánbevetésre.25 

1944 elején a KMP Központi Bizottsága és a dél-szlovákiai kommunisták 
között korábban kialakult gyümölcsöző kapcsolatok26 megszakadtak, így a 
magyar kommunisták vezetőinek nem sikerült közvetlen kapcsolatot terem
teni a szlovák nemzeti felkelés vezetőivel, nem sikerült a közvetlen kap
csolatban rejlő hatalmas lehetőségeket kihasználni. Ugyanakkor a Kommu
nisták Magyarországi Pártja a fegyveres felkelés előkészítésével, a Horthy 
által is tervezett kiugrás támogatásával, a magyar nép mozgósításával köz
vetve csökkentette azt a hatalmas nyomást, ami a szlovák nemzeti felke
lésre nehezedett. 

A Szovjetunióban dolgozó magyar kommunistáknak lehetősége nyílott 
a szlovák nemzeti felkeléssel való közvetlen kapcsolat megteremtésére is. 
Már 1944 tavaszától az ukrajnai partizán főparancsnokság területén fel
állított partizániskolákban csehszlovákok, magyarok és részben románok 
közösen készültek partizánbevetésre. A kiképzés központja kezdetben a 
nyugat-ukrajnai Rovno városban, majd tőle 8 km-re fekvő Obarow község
ben volt.27 A Duna-medence országaiban bevetésre kerülő csehszlovák, ma- » 
gyár és román antifasiszták kiképzésére, s köztük a baráti kapcsolatok ki
alakítására különösen nagy figyelmet fordított az Ukrajnai Kommunista 
Párt Központi Bizottsága. Erről tanúskodik Nyikita Szergejevics Hruscsov 
több, a szovjet hadsereg főparancsnokságához intézett levele.28 Itt készül
tek fel Nógrádi Sándor vezetésével azok a magyar partizánok is, akik rö
viddel a szlovák nemzeti felkelés győzelme után — repülőgépen — Szlovákia 
felszabadított területére érkeztek, hogy e bázisról kiindulva Magyarorszá
gon is összefüggő partizánövezeteket bontakoztassanak ki,29 továbbá, azért, 
hogy megteremtsék a Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizott
ságával a több éve megszakadt összeköttetést és összehangolják a felada
tokat.30 

Kijevben egyeztetett magyar, szovjet és csehszlovák terveknek meg
felelően a magyar—szlovák határ közelében tevékenykedő partizánegységek 
felkészülnek arra, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a magyar partizán-

24 Pl Archívum. Kossuth rádió adásai 1944. szeptember 10. „Szomszédainkkal való együtt
működés." 

25 Igaz Szó, 1944. szep tember 5. „A szlovák hőskö l t emény . " 
26 A második; világháború alatti együttműködésre vonatkozóan részletesebben lásd Orosz 

Dezső—Pintér István: Adatok a KMP szervezeti fejlődéséhez (1936—1942). Párttörténeti Köz
lemények, 1958. 3. sz. ; Orosz Dezső—Pintér István: Adatok a KMP szervezeti fejlődéséhez 
(1942—1944). Párttörténeti Közlemények, 1962. 2. sz.; Róják Dezső: Akik nem hajtottak fejet. 
Bratislava, Politikai Kiadó, 1963. 

27 Nógrádi Sándor: i. m . 200—214. o. 
28 A leveleket lásd: Pl Archívum. Partizángyűjtemény. Fotókópia. 
29 Nógrádi Sándor írja jelentésében: „Feladatom volt — előkészíteni egy erős, felfegyver

zett csoportot a Voljanszkij és Velicska dandárok segítségével. . ., hogy ezek védelme alatt 
magam is magyar területre tegyem át működésem helyét". (Pl Archívum. Partizángyűjte-
mény. Nógrádi Sándor jelentését közli: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Doku
mentumok a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom történetéből 1941—1945). Szerkesz
tette: Harsányi János őnnagy, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 494—503. o. Hasonló 
feladatot kapott a Petőfi Sándor nevét felvett partizáncsoport is. Fabry József írja vissza
emlékezésében: Feladatunk „Dél-Szlovákia magyar területein, Losonc, Fülek, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Kassa térségében partizánmozgalmat szervezni, súllyal Salgótarján, özd, borsodi 
szénmedencére támaszkodva". (Uo.) 

30 Erre vonatkozóan ugyancsak lásd Nógrádi Sándor és Molnár János jelentését (Pl 
Archívum. Partizángyűjtemény), 
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övezet létrehozásához, s ennek kölcsönhatásaként csökkentsék a szlovák 
felkelést egyre erőteljesebben fojtogató nyomást.31 

Szlovákia Kommunista Pártja is arra törekedett, hogy a szlovák felkelés 
hatását pozitív irányban felhasználja a magyar dolgozók mozgósítására. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar népnek a szlovák néphez hasonló megmozdu
lása óriási jelentőségű lett volna nemcsak a szlovák nemzeti felkelés sikere, 
hanem a fasiszta Németország végleges leverésének meggyorsítása szem
pontjából is. (Horthy kiugrási kísérletei bizonyos reményeket ébresztettek 
a Szlovák Kommunista Párt vezetőiben Magyarország kiválására.) A besz
tercebányai Szlovák Szabadságért rádióadó több ízben sugárzott felhívást 
a magyar néphez. Besztercebányán készített — a magyar társadalom külön
böző csoportjaihoz, elsősorban a hadsereghez és munkásokhoz szóló — röp
iratok a magyar ellenállás kibontakoztatására, partizánharc megindítására, 
illetve a szlovák partizánokhoz való átállásra szólítottak fel.32 Ezeket a röp
iratokat a magyar területekre át-átcsapó szlovák partizánok nagy mennyi
ségben terjesztették a lakosság és a határon állomásozó magyar katonaság 
körében. 

Nógrádi Sándor, valamint az ugyancsak zömmel magyarokból álló Koz-
lov—G rubies partizánegység, a későbbi Petőfi csoport, 1944 október első 
felében már a magyar határon tevékenykedik.33 (Mind a Nógrádi, mind a 
Petőfi partizánegységek harci tevékenységének megkezdéséhez a szlovák 
nemzeti felkelés vezérkara minden segítséget megadott. Ellátta őket fegy
verrel, lőszerrel, élelemmel, a magyar lakosság felvilágosításához különösen 
szükséges röpiratok készítéséhez különböző nyomdákat bocsátott a partizán
vezetők rendelkezésére.) 

A magyar határ mentén tevékenykedő partizánok munkájára jellemző, 
hogy a magyar egységek ellen csak a legszükségesebb esetben használnak 
fegyvert, fő cél a megnyerés, vagy legalább is semleges magatartás bizto
sítása. A Szlovákiában tevékenykedő csehszlovák hadsereg parancsnoksága 
1944. október 17-én kelt parancsában külön feladatként jelölte meg minden, 
a magyar hadsereggel kapcsolatba kerülő tisztnek: „Használjatok fel min
den alkalmat arra, hogy lehetőleg több magyar katona szökjön át hozzánk 
fegyveressen. Biztosítsátok arról, hogy befogadjuk őket és semmi bántó
dásuk nem lesz."34 

A szlovák nemzeti felkelés idején a magyar hadsereg és a határmenti 
lakosság, valamint a szlovák, szovjet és magyar partizánok között kialakult 
kapcsolat teremtette meg az alapját — számos más tényező mellett —•. a 

31 Lásd: Pl Archívum. Mikrofilm. Voljánszkij jelentése: Pl Archívum. Fartizángyűjte-
mény, Nógrádi partizánegység kimenő rádiógramja. Közli: Magyar szabadságharcosok a 
fasizmus ellen. 512—513. o.: Hadtörténelmi Intézet Levéltára. (A továbbiakban HIL.) Keleti 
Ferenc visszaemlékezése. 

32 Krcsanov partizánegység által terjesztett röpiratokban olvasható: „Magyar Testvé
rek! . . . Ütött a leszámolás órája. Fegyverbe magyarok! Kezetekbe vegyetek fegyvert és 
ne késsetek el az utolsó alkalmat a német maradékhadsereg utolsó erejének felőrlésére . . . 
Hozzátok jövünk magyar. (Kiemelés tőlem — P. I.) Nyújtsatok segítő kezet és velünk közre
működve semmisítsétek a németeket minden lépésükön..-." (OL. ME. II. oszt. P-tétel. 
11944.] Számozatlan.) A magyar hadsereg katonáihoz intézett felhívásaikban megcáfolták 
a magyar tisztikarnak a szlovák szabadságharcról terjesztett rémhíreit. „Az orosz és szlo
vák partizánok a csehszlovák és Vörös Hadsereg katonái — olvasható egy másik röpirat
ban — testvéri szeretettel fogadnak minden- becsületes szándékú magyar katonát, aki át
lépi a szabadságért küzdő, németverő szabad Szlovákia határát. . . Magyar katonák! Ala
kítsatok Magyarországon újabb magyar partizáncsoportokat. Könnyítsétek meg a diadal
mas Vörös Hadsereg útját, vagy szökjetek át teljes felszereléssel a szabad, testvéri Szlo
vákiába." (Hadtörténeti Múzeum, Nyomtatványtár, 2148). 

33 Lásd: Pl Archívum. Mikrofilm. Voljánszkij jelentése; Pl Archívum, Partizángyüjte-
mény, továbbá Nógrádi Sándor jelentését; Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 
494—495. o. 

34 Pintér István: i. m. 105. o. 
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partizánoKňoz és a Vörös Hadsereg oldalára történő, 1944 telén és 1945 ta
vaszán az 1. Magyar Hadseregnél bekövetkezett tömeges átállásnak. 

* 

1944. október 16-án délről, Magyarország irányából végrehajtott német 
támadás után a magyar—szlovák határon tevékenykedő Nógrádi Sándor 
irányítása alatt működő partizáncsoportok még megkísérelték, hogy a Vol-
jánszkij vezette nagyobb partizánegységek támogatásával magukra vonják 
a Szlovákiára támadó német erőket, s ezzel a támadást lelassítsák.35 A túl
erő azonban a magyar partizáncsoportokat is fokozatosan a szlovák hegyek 
közé szorította. 

Mind a magyar, mind a szlovák történeti irodalom ezideig két magyar 
— hosszabb időn keresztül Szlovákia földjén harcoló — partizánegységet 
tartott számon; a Nógrádi Sándor vezette mintegy 60—100 fős csoportot és 
a Petőfi nevét viselő egységet, amelynek létszáma Fábry József irányítá
sával megközelítette a 300 főt is. E két egység harci tevékenysége általá
ban ismert.36 

A Nógrádi partizáncsoport Losonc, Tamási, Dévény helységek körzetéből 
a német támadás térnyerése után felszorult az Alacsony Tátrába. Stáré 
Hory térségében újjászerveződve a németek által megszállt és ellenőrzött te
rületeken állandó harc közben ismét magyar területekre indult. A több 
hétig tartó, a Garam és az Ipoly folyón való átkelést is magában foglaló 
„menetelés" még szorosabbra fűzte a szlovák nép és a magyar partizánok 
kapcsolatát. A Nógrádi partizáncsoport olyan területeken vonult végig, ame
lyeken a német támadás, s ezt követő fasiszta kegyetlenség a szlovák lakos
ság és a megtorlás elől bujdosó szlovák katonák körében pánikot, bizonyos 
fejvesztettség et idézett elő. A magyar partizánok megjelenése és felvilá
gosító munkája az általuk ellenőrzött területeken kedvezően hatott nem
csak a lakosságra, hanem az erdőkben bujkáló szlovák katonákra is. A Nóg
rádi egység tényleges harctevékenysége 1944 november, illetve december 
hónapban már zömmel magyar területeken folyt. 

A Petőfi partizáncsoport útja Zólyomból Kalinovon, Pincén, Füleken, Gö-
mörsiden át vezetett a magyar határra. Hosszabb ideig a szlovák felkelés 
területéről — Poltár, Rimabánya, Babinyec községekből — hajtották végre 
kisebb vállalkozásaikat, portyáikat állandó propaganda és felderítő tevé
kenységgel összekötve Rimaszombat és Rozsnyó térségében. Október köze
pén bekövetkezett német támadás után a Petőfi csoport Nyustya—Murány— 
Nagyröce—Jolsva—Csetnek és Rozsnyó térségébe vonult vissza. Főhadiszál
lásukat huzamosabb időre Cserni-Lehotán rendezték be. E területről a ma
gyar partizánok teljesen ellenőrzésük alatt tartották a vidéket. Nagymaros, 
Cserni-Lehota, Csetnek-Ocktina, Csúcsom, Betlér, Bisztra és Gencs helysé
gekben a nemzeti bizottságok ismét legális tevékenységet fejthettek ki. 
A Petőfi csoport fő tevékenységét e területeken a német és magyar katonai 
alakulatok utánpótlásának, vasúti, országúti közlekedésének, hírszolgálatá
nak állandó zavarása, a németeknek termelő üzemek, bányák bénítása jelen
tette (Rimabányán az acélművekben, Rozsnyón az ércbánya Bernádi tárná
jában okoztak üzemzavarokat). Felsőtőkés határában nagyobb német egysé
gekkel ütköztek meg. Rudnokfürdőn pedig az Alexander Nyevszky partizán-

35 p i Archívum. Partizángyűjitemény. Nógrádi csoport. Kimenő rádiógramok. (Magyar 
szabadságharcosok a fasizmus ellen. 512—513. o.) 

36 Részletesen lásd Pintér István: Magyar antifasisztáik részvétele a szlovákiai partizán-
harcokban c. tanulmányát. 
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egységgel nyilas, SS és más fasisztákból összeverődött — a vidék lakosságát 
állandó rettegésben tartó — bandát füstöltek ki. 

A Petőfi csoport csaknem négy hónapos harcai során megsemmisített 342 
fasiszta katonát, 1 lőszert szállító vonatot, 6 gépkocsit, 2 páncélost, zsák
mányolt 36 gépfegyvert, 24 géppisztolyt, 196 puskát, 2 motorkerékpárt, egy 
autót és foglyul ejtett több mint 100 tisztet és katonát. A lakosság körében 
végzett felvilágosító munka során 8—10.röpiratot adott ki, mintegy .30 000 
példányban.37 

A Szovjetunióban végzett legújabb kutatásaink nyomán38 olyan adatok 
kerültek napvilágra, melyek (visszaemlékezésekben erre már korábban is 
voltak utalások) azt bizonyítják, hogy a két ismert magyar partizáncsapa
ton kívül is működött a szovjet- és szlovák partizán-magasabbegységekben 
néhány nagyobb önálló magyar partizáncsoport. (Az elkövetkezendő kuta
tások feladata lesz, hogy ezek tevékenységének részleteire, átállásuk körül
ményeire is fényt derítsen.) 9 

1944 végén a Hruscsov nevét viselő partizán-magasabbegység Szagyilenko 
vezette brigádjában Szovjetunióból érkezett és részben szökött katonákból 
alakult meg a Rákosi csoport, amely 72 főt számlált.39 Harcterülete Tisovec, 
Medvedeva, Černy Balog, Krám, Novy Krám, Dobroc, Breznóbánya. A cso
port egyéni akciók mellett 1945 januárjában Dobrod—Černy Balog—Krám— 
Novy Krám térségében a szlovák partizánokkal együttműködve nagy vesz
teségeket okozott a német egységeknek. 1945 februárjában a Vörös Had
sereg oldalán részt vett Breznóbánya felszabadításában/'0 A Szagyilenko 
brigád Georgicsevszki vezette másik csoportjában 50 magyar partizán har
colt együtt. 1945 elején e brigádba 485 szlovák, 355 szovjet mellett 174 volt 
a magyar.'1 ' 

Dél-Szlovákiában a Szcsorsz partizánosztagban a Vörös János nevét vi
selő magyar partizáncsoporttal találkozunk, amelyet 16 fővel a Szovjetunió
ból indítottak útnak. Rövidesen a csoport létszáma elérte a 97 főt. Rajtuk 
kívül a partizánosztagban további 136 magyar partizánt tartottak nyilván. 
Ezek közül 148 főt a Debrecenben alakuló új magyar hadseregbe irányítot
tak át.42 Az 1945 februárjában átállt magyar katonákból alakult Pusztai 
század, amelynek létszáma 40 fő volt, az Alacsony Tátra, Magura, Beszterce
bánya és Poprád környékén kapcsolódott be a partizánharcba. A század 
mintegy 30 vállalkozásban vett részt. A Pusztai század tagjait később a 
csehszlovák brigád 11. ezredének 1. zászlóaljába osztották be/'3 A Sajó 
északi folyása mentén elterülő erdőségekben — Sándorfalva, Harkács, Ma-
léte, Jolsva, Nagyröce — harcolt a Kis-Petőfi csoport.44 

Az önálló magyar vezetés alatt álló csoportok mellett szép számmal talál
kozunk magyar partizánalakulatokkal a nagyobb szovjet, illetve szlovák 
partizánegységeken belül, amelyeknek nem voltak magyar parancsnokaik. 
Ezek zöme az 1. Magyar Hadsereg katonáiból tevődött össze, olyan kato
nákból, akik nemcsak megelégelték a háborút, a fasiszta pusztítást, hanem 
meg is akarták rövidíteni. A partizánná lett magyar katonákról a szovjet 
és szlovák partizán-magasábbegységek parancsnokai jelentéseikben min
denütt az elismerés hangján írnak. (Szinte nem találni olyan, Szlovákia te-

37 p i Arah ívum. Parttizángyűjitemény. Kozlov, Vaszin és P o p o v je lentése , (oroszul) 
38 Ezeknek a k u t a t á s o k n a k a d o k u m e n t u m a i t a M a g y a r szabadságharcosok a fasizmus 

ellen c. kö te t közli. 
39 Uo. 669. o. 
40 p i Arch ívum. Pa r t i zángyű j t emény . Weisz E r n ő je lentése . 
41 Pl Archívum. Mikrofilm, Szlovákiai partizánharcok. 
42 uo. 
43 p i Arch ívum. Par t izángyf í j temény. Gy—262. 
44 u o . Molnár Dezső visszaemlékezése . 
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rületén harcoló partizánegyseget, amelyben magyarokkal ne találkoznánk.) 
A Jegorov brigádhoz 1944 decemberében Jesenska-Dolinánál egy 40 főnyi 
magyar katona csatlakozott/15 Átállásuk után — csatlakozott további 30 fő 
is — Kirov és Marcuk kapitány egységével együtt a 70 fős magyar csapat 
a villanytelep felrobbantásának megakadályozását kapta feladatként. Ennak 
során három német támadást vertek vissza/10 Ugyancsak a Jegorov brigád
ban Kalicsenko szovjet százados parancsnoksága alatt fejtette ki tevékeny
ségét az 1945 februárjában átállt mintegy 200 főnyi magyar csoport. Ezek 
harci területe a Vepor-hegység—Cserpatak—Libetbánya—Sajba—Try-Vody 
térsége,47 „Halál a fasizmusra" elnevezésű partizánosztagban — mint az 
erről szóló jelentésből és összeállított eredeti névsorból kiderül — 1944 de
cember végén 64, 1945 március végén pedig már 358 magyart tartottak szá
mon.48 A Sztálinról elnevezett I.. illetve II. csehszlovák partizánbrigád 
majdnem minden kisebb egységének jelentése megemlékezik magyar par
tizánok jelenlétéről. Hozzávetőleges adatok szerint itt is több száz fő ma
gyar partizánról van szó.49 Alexander Nyevszkyről elnevezett partizánosz
tag összefoglalója Besztercebánya térségében 200 magyar katona átállásáról 
és a partizánharcban való részvételéről tesz említést.50 A Stefanikról elne
vezett I. szlovák partizánbrigádban 88 magyart vettek névjegyzékbe, akiket 
később Magyarországra irányítottak.51 Szuvorov magasabbegységben 
amelynek harci területe Alacsony-Tátra, Garam-völgye, Magas-Tátra volt 
— 21 magyar partizán harcolt.52 A „Bosszúállók" csoportban 36 magyarral 
találkozunk.53 1945 januárjában Donavaly, Padkonice, Spania és Dohne 
által bezárt háromszögben a jelentések 500—600 honvédpartizánról emlé
keznek meg. Ezek a szovjet és csehszlovák partizánok oldalán 1945 feb
ruárjában két nagy ütközetben — a németek ellen Podkonicénél és a ma
gyar csendőrök ellen Priedohodnál — vettek részt.54 Magyarok - küzdöttek 
a Pobeda, Jánosik, Gottwald brigádban — ezek közül 70 fő Debrecenben 
szerelt le —, a Thälmann, Suchansky Ján s még számos más partizáncso
portban.55 

Ismeretes, hogy a szovjet hadsereg támadása elől visszavonuló, illetve 
támadásai során felmorzsolódó 1. Magyar Hadsereg harci területe 1944 vé
gétől 1945 májusáig Szlovákiában volt. Az előzőekben felsorolt magyar 
honvédpartizánok zöme is ezekből tevődött össze. A szovjet hadsereg csa
pásai, a partizánok felvilágosító és propagandatevékenysége, továbbá az 1. 
Magyar Hadsereg vezérkarának, élén Miklós Béla vezérőrnaggyal, átállása 
és az Ideiglenes Magyar Kormány megalakulása eredményeként e had
sereg — szinte anélkül, hogy Szlovákia területén nagyobb harcokban 
részt vett volna —, teljesen felbomlott, illetve demoralizálódott. Ez a kö-

45 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 702. o. 
46 p i Archívum. Jelentés a Pusztai század tevékenységéről. 

„ 47 P. Archívum. Mikrofilim. Szlovákiai partizánharcok. 
48 HIL. Partizángyűjtemény. Cs/62. 
49 A jelentések a Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád Sztroganov vezette egységében 100, 

3. ezredében 32, egy másaik egységben 16, a II. brigádban pedig 70 magyart tüntetnek fel. 
(Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen 673., 684., 688., 695., 702. o.) 

50 Pintér István, i. m. 125. o. 
51 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 606. o. 
52 U o . 703—706. 0. 
53 HIL. Partizángyűjtemény. Cs/62. 
54 A szlovák és magyar honvédpartizánok közös harcait tükrözi az a tény is, hogy a 

Besztercebánya melletti Kremnickán legyilkolt partizánok tömegsírjának kihantolásakor 50— 
60 tetemen a magyar katonaköpeny koronás gombját találták meg. (Magyar szabadsághar
cosok a fasizmus ellen. 703—706. o.) 

55 p i Archívum. Partizángyűjtemény. (Josef Hanzel levelében többek között arról ír, hogy 
az „Előre" partizánbrigádban, amelynek parancsnoka Michail Morskoj volt, körülbelül 700— 
800 magyar harcolt. A brigád haroi területe Besztercebánya, Staré-Hory, Kialiste, Bully, Misit-
riky—Ružomberok.) 
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rülmény jelentősen csökkentette e területeken a német fasiszták ellenálló 
erejét, megkönnyítette a partizánok szabad mozgását, harccselekményeit, 
akadályozta a háború pusztító hatását és nem utolsó sorban segítette a fel
szabadító szovjet hadsereg előnyomulását. 

A galíciai harcokban, majd a Kárpátok gerincén, az úgynevezett Árpád 
vonalban alaposan megtépázott, a német fasisztáknak prédául dobott had
sereg harci szelleme, erkölcsi értéke rendkívül megromlott. Egyre több 
katona, sőt tiszt is felismerte a további harc teljes reménytelenségét, s 
kereste az életbenmaradás lehetőségeit. A felismerésnek első megjelenési 
formája volt, hogy kezdetben kerülték a szovjet csapatokkal és partizá
nokkal való harci érintkezést. Sokan a dezertálás, a bujdosás útját válasz
tották. Ez azonban a német fasiszták és magyar csendőralakulatok ,,tisz
togató munkája" során egyre járhatatlanabb lett.56 így azután a katonák 
mind gyakrabban a csoportos átállásokat, illetve számos helyen a partizá
nokkal való együttműködést választották. A partizánok magatartása ezt a 
folyamatot jelentősen gyorsította. Ez időben keletkezett jelentéseket ol
vasva szinte meglepő az a merőben különböző viszony, amit a partizánok 
a német és magyar katonai alakulatokkal szemben kialakítottak. Ennek 
eredményeként azok a magyar katonai alakulatok is, amelyek ugyan a 
partizánharcra nem voltak hajlandók, egyre több olyan vállalkozásban vet
tek részt, amely jelentősen segítette a partizánok operációit, a szovjet had
sereg hadmoztiulatait és az új élet megindításához nélkülözhetetlen — a 
németek által felrobbantásra ítélt — objektumok védelmét.57 

Már 1944 végén találkozunk olyan megállapításokkal, hogy magyar ka
tonák élelmiszerrel, a német támaszpontokról szállított lőszerrel látták el 
a szovjet partizánokat.58 Másutt a magyar katonák fegyvereiket adták át 
a helyi lakosságnak (voltak akik eladták) és a hegyekbe kóboroltak, illetve 
a partizánokhoz álltak át.59 Rendkívül jó hírszerzőhálózatot építettek ki a 
partizánok a magyar alakulatokkal. Egy 1944 decemberében kelt jelentés 
állapítja meg: 1944. december 17-én átállt magyar egység értékes adatokat 
szolgáltatott a németek erejéről, az 57. német páncélos hadosztályról és az 
ipolypásztói Ipoly-híd német védelméről.60 Legértékesebb hírforrást a Ján 
Zsiskáról elnevezett 1. morva partizánbrigád és az I. magyar hegyi lövész
dandár vezérkara között kialakult kapcsolat és ezt követő rendszeres össze
köttetés jelentette. A vezérkar egyik tisztje tagja volt a déli front német 
vezérkara mellett működő haditanácsnak, így a németek hadmozdulatairól 
a legfontosabb forrásból értesülhettek. A hírszerzés mindaddig fennállott, 
amíg a dandárt 1945 márciusában a Dunántúlra nem irányították.61 Magyar 
segítséggel szökött Szlovákiába 200 — Németországból Magyarországra me
nekült francia hadifogoly is, akik azután magyar összekötők segítségével 
kapcsolódtak be a partizánharcba.62 

A magyar hadsereg dezorganizálódása olyan nagyfokú volt, hogy a Besz
tercebányán székelő magyar parancsnokság 1945 januárjában kénytelen volt 

56 A megtorlásra jellemző: 1944 végén a németek a partizánok ellen összeszedett magyar 
katonákat vetettek be, s amikor azok a csata során eldobálták fegyvereiket, a németek 
tüzet nyitottak a magyarokra. Egymást érték a nyilvános kivégzések. Kassán 1945. január 
5-én például egyszerre 12 magyar katonaszökevényt végeztek ki. 

57 A par t i zánmozga lom csehszlovákiai törzse például- azzal a kérésse l fordult a Marcsuk 
par t izánosz tag pa rancsnokához , hogy a m a g y a r k a t o n á k k a l való jó kapcsola to t használ ja 
fel a Kiszlaja völgyi v i l lanyte lep megmentésé re , amelye t a n é m e t e k a l áaknáz t ak és fel a k a r 
n a k robban tan i . (Magyar szabadságharcosok a fas izmus ellen. 696. o.) 

58 Uo. 491. o. 
59 Pintér István: i. m. 130. o. 
60 p i Arch ívum. Pa r t i z ángyü j t emény . Szlovák a n y a g . 
61 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 744. o. 
62 HIL. Békeelőkészí tő Bizot tság anyagai . XIV. csomó. 34. 
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felhívással fordulni a partizánokhoz átállt vagy szökésben levő magyar ka
tonákhoz, és büntetlenséget ígért mindazoknak, akik január 15-ig vissza
térnek csapatukhoz.63 A németek más eszközökhöz folyamodtak, egyrészt 
megkezdték kivonni e területekről a hadsereg zömét — átirányítva a bala
toni hadműveletekhez. „Minden magyar osztály- és ezredparancsnoksághoz 
nagyobb létszámú tisztek által vezetett német összekötő törzseket osztottak 
be, akik feladata a magyar parancsnokok ellenőrzése, befolyásolása és az. 
átállás megakadályozása volt,"64 Másrészt a magyar egységeket teljesen 
szétszórták és beékelték a német egységek közé.65 A helyzeten azonban már 
ez sem változtatott. 

1945. április 6-án átállt a szovjet hadsereg oldalára a 24. gyaloghadosz
tály. Ez a magasabbegység a 8. és 1. Német Páncélos Hadsereg közé volt 
beékelve. Az átállás következtében lehetőség nyílott aťra, hogy a szovjet 
csapatok a Tűrve völgyön előretörve szétválasszák a két német hadsereget 
és hátba támadják a Vág völgyében álló 1. Német Páncélos Hadsereget. Ez
után a németek kénytelenek voltak beszüntetni a szlovákiai hadművelete
ket. A 24. gyaloghadosztály átállása felborította a Cseh-Morva medence 
Kis-Kárpátok vonalával kapcsolatos német védelmi tervet is és megnyi
totta az utat Prága felé.66 A 24. gyaloghadosztályt a szovjet főparancsnok
ság külön elismerésben részesítette és közölte velük: „Vitéz katonákhoz illő 
módon a hadosztály személyeinek szabadságát, fegyvereit és anyagát meg
hagyja és szövetségesként a további harcokban való részvételéhez hozzá
járul."67 A 24. hadosztályt pár nappal később bevagonirozták és Magyar
országra, Hajmáskérre szállították, ahol mint az új magyar hadsereg 5. had
osztálya készült fel a Hitler-ellenes harcra.68 

A 24. hadosztály átállása után a németek kegyetlen megtorlást alkal
maztak. A hadosztály lemaradt részét megtizedelték,69 majd 1945. április 
20-án kiadott parancs a csehszlovák területen álló magyar alakulatok le
fegyverzésére, „zárt táborokba" gyűjtésére, erődítési munkák végzésére 
adott utasítást.70 így került morva területekre Karátsony vezérőrnagy pa
rancsnoksága alatt a 16. magyar hadosztály, amely kb. 8—9 ezer főt szám
lált. E hadosztály magatartása a történtek után teljesen németellenessé vált,. 
s kereste a németekkel való szembefordulás lehetőségeit. Karátsony vezér
őrnagy május 1-én érintkezésibe lépett a helyi cseh nemzeti bizottsággal 
és partizánparancsnokkal. A tárgyalások eredményeként — állapítja meg az 
erről szóló jelentés — a magyar alakulatok fegyvert kaptak, azzal a fel
adattal, hogy „a közrendet tartsák fenn és a német erőszakoskodásokat aka
dályozzák meg." A 16. hadosztály a rábízott feladatot maradéktalanul tel
jesítette. A jelentés megállapítja, hogy Orlov szovjet vezérkari őrnagy pa
rancsnoksága alá tartozó Soratka körzetében a magyar egységek május 9-e 
után „az átvonuló németek lefegyverzésében és a fegyveres SS csapatok 
erőszakoskodásainak megakadályozásában részt vettek."71 

63 Pintér István: i. m. 130. o. 
64 HIL. HM. ein. 1945. 29313. SZ 
65 Uo. 
66 A 24. hadosz tá ly 3 csökkente t t l é t számú ezredből, 2 tüzérosz tá lyból , h í r adó - és u t á s z 

század részekből , hadosztá ly törzsből , é lelmiszerosztagból , egy kocsi , egy egészségügyi és 
egy gépkocsi oszlopbői, va l amin t egy nehéz páncé l tö rő ágyús századból állt. 

67 HIL. Békeelőkészí tő Bizot tság a n y a g a i . IX. os. 49. o. 
68 u o . XIV. cs. 16. sz. 
69 HIL. HM. ein. 1945. 29313. o. 
70 Békeelőkészí tő Bizottság anyaga i VII. cs . 5,2. (1945 m á r c i u s á b a n a grác i n é m e t p a r a n c s 

nokság hasonló pa rancso t a d o t t ki , m e r t a 6. Néme t Hadsereg kö te lékében harco ló m a g y a r 
hadosz tá ly sz intén átál l t a szovjet hadse reg oldalára . ) 

71 HIL. HM. ein. 1945. 29313. sz. 
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Számos, bár kisebb jelentőségű, de a fentiekhez hasonló eseményről ta
núskodnak azok a dokumentumok, amelyeket egy-egy csehszovák város, 
Illetve helység nemzeti bizottsága, katonai parancsnoksága állított ki a hazá
jában visszatérő magyar alakulatokról. A pozsonyi városparancsnok igazo
lása arról tanúskodik, hogy 10 tiszt és 221 magyar katona Litovel, Glimsko, 
és Olomoc községek lakosságának segítséget nyújtott a német fasiszták 
elleni harchoz.72 Mirotice Nemzeti Bizottságától kapott elismerő okmányban 
arról olvashatunk, hogy 1945 áprilisának második felében 280 magyar ka
tona és 18 tiszt önként felajánlotta szolgálatait a németek elleni harcban. 
1945. május 5-én lefegyverezték az SS-eket, majd segítettek az újjáépítés
ben is. 73 Hasonlóan cselekedett a Rajov térségében állomásozó 11. honvéd 
központi lőszerraktár védelmét ellátó alakulat is.7'' Aussig (Ústi nad Labem) 
városban a 83/11. magyar zászlóalj a német parancsot megtagadva a várost 
védő partizánok és lakosság oldalán védte az SS támadókkal szemben a 
hidakat és pályaudvart. Harcokban több hősi halottjuk is volt.75 

Rövid tanulmányunkban — a legújabb kutatásainkra támaszkodva — 
igyekeztünk választ adni arra a fontos kérdésre, milyen kölcsönhatásban 
volt egymással a szlovák nemzeti felkelés és a magyar nép antifasiszta, 
Hitler-ellenes harca. Az elmondottak — úgy véljük — meggyőzően bizo
nyítják, hogy a felkelés meggyorsította és kedvezően befolyásolta a magyar 
nép, a magyar hadsereg fasisztaellenes harcát. Segített mind nagyobb töme
geket — főleg katonákat — meggyőzni arról, hogy a háború befejezéséért, 
Magyarország felszabadulásáért, a fasiszta iga lerázásáért mindenütt, ahol 
a német fasiszták és csatlósaik jelen vannak, lehet és kell is harcolni. Más 
oldalról: Szlovákia földjén, a szlovák nép, a szovjet és csehszlovák parti
zánok oldalán a magyar nép legjobbjai és a magyar katonák közül mintegy 
3—4 ezren küzdöttek — ezzel is megrövidítve a szlovák nép szenvedését és 
felszabadulását. 

Azok a magyar partizánok és katonák, akik Csehszlovákia hegyeiben, 
erdőrengetegeiben fegyvert fogtak a csehszlovák és magyar nép közös el
lenségei ellen — sokan közülük életüket is áldozták —, a hazaszeretetnek, 
az internacionalizmusnak és a két nép megbonthatatlan barátságának, test
véri összefogásának példamutató harcosai voltak. 

A két nép barátságát a felszabadulás után még jobban áthatotta a pro
letárinternacionalizmus, a közös érdek, a szocializmus felépítésének szent 
ügye. Ennek á barátságnak a szálai a második világháború utolsó eszten
dejéhez nyúlnak vissza. A magyar és szlovák nép barátsága vérben és fegy
verben született, amelynek emlékeit mindkét nép egyre nagyobb tisztelettel 
és szeretettel őrzi és ápolja. 

72 HIL. HM. ein. 41145. sz. 1945. 
73 HIL. Bétoeelőtoészítő Bizottság anyaga . Magyar e l lenál lás . 
74 czebe—Pethő: Magyarország a második világháborúban. Budapest, Üj Magyarország, 

1946. 
75 HIL. Béfceelő/készítő Bizottság anyaga . 
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ИШТВАН ПИНТЕР 

СЛОВАЦКОЕ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е ВОССТАНИЕ И ВЕНГЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Резюме 

В сентябре 1944 года хортийская Венгрия осталась последним вассалом Гитлера. 
23 августа, после румынского вооружённого восстания, победило Словацкое Нацио
нальное Восстание 29 августа. Для Венгрии создались чрезвычайно благоприятные 
условия для выхода из войны. Венгерское правительство приняло несколько решений, 
чтобы предотвратить распространение словацкого партизанского движения на Вен
грию, в то же время оно не намеревалось учавствовать военными силами в подавле
нии Словацкого Национального Восстания. Причинами этого являются: во первых; 
это повредило бы и так плохим отношениям венгерского правительства к Западу, во 
вторых; это препятствовало бы проходу через свободные словацкие территории вен
герской делегации о перемирии, посылаемой в Советский Союз, в третьих; венгерское 
правительство в первую очередь считало нужным остановить Советскую Армию в 
освобождении Трансилвании. В то же время попытки Хорти для выхода из войны 
месяца полтора — до путча нилашистов — препятствовали южному наступлению 
немцев против словацких борцов за свободу. 

Влияние Словацкого Национального Восстания в первую очередь проявилось в из
менении настроения населения соседних венгерских территории и находящихся здесь 
венгерских войсковых частей, а также в дезертирстве на освобождённые словацкие 
территории. Даже после подавления Словацкого Национального Восстания значитель
ные венгерские партизанские отряды — отряд Ногради, группа им. Петефи, группа 
им, Ракоши, рота Пустаи и т. д. — воевали в словацких горах. Солдаты распадающей 
первой венгерской армии, по призыву советских и словацких партизан, массами при
соединялись к советским и словацким партизанским отрядам. В бригаде Егорова при 
партизанском отряде им. Сталина, в бригаде Хрущёва, в I. Словацкой бригаде Пар
тизан, в группе Отомстителей, в бригадах Победы, Яношика и Готвальда "и т. д. 
вместе всего 3—4000 венгерских солдат воевало за свободу словацкого и венгер
ского народа. На некоторых территориях создалось тесное сотрудничество между 
словацким народом, партизанами и большими венгерскими военными частями. Это 
сделало возможным предотвращение взрывания важных объектов и- получить парти
занам важные известия. Переход некоторых больших частей — как например переход 
24 венгерской дивизии — значительно ускорил освободительные бои в Словакии. 

Память дружбы двух народов «рождённой в крови и в железе» оба народа под
держивают с возрастающим уважением и любовью. 

ISTVÄN PINTßR 

DER SLOWAKISCHE NATIONALAUFSTAND 
UND DIE UNGARISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG 

Rezension 

Im September des Jahres 1944 blieb das Horthy-Ungarn Hitlers letzter Satel
litenstaat. Nach dem am 23. August stattgefundenen bewaffneten rumänischen Auf
stand hat am 29. auch der slowakische Nationalaufstand gesiegt Für Ungarn form
ten sich sehr günstige Bedingungen zum Austritt aus dem Krieg. Die ungarische 
Regierung hat mehrere Massnahmen ins Leben treten lassen, um das Übergreifen 
der slowakischen Partisanenkämpfe auf Ungarn zu verhindern, wollte aber mit 
militärischen Kräften in der Niederwerfung des slowakischen Nationalaufstandes 
keinen Teil nehmen. Die Gründe dazu waren: die Teilnahme hätte die sowieso 
äusserst schlechten Verbindungen der ungarischen Regierung mit den Westmäch
ten noch mehr verdorben; sie hätte die Durchfahrt der nach der Sowjetunion ge-

2 Hadtörtenelem 17 17 



sandten Waffenstillstandsdelegation über das freie slowakische Gebiet verhindert; 
die ungarische Regierung hielt für ihre primäre Aufgabe die Aufhaltung der Sie
benbürgen befreienden Sowjetarmee. Gleichzeitig verhinderte der Sprungversuch 
der Horthy-Clique den Südangriff der Deutschen gegen die slowakischen Freiheits
kämpfer ungefähr um anderthalb Monate, bis zu dem Putsch der Pfeilkreuzler. 

Die Wirkung des slowakischen Nationalaufstandes ist vor allem in der Stim
mungsänderung der Einwohner der benachbarten ungarischen Gebiete und der 
hier stationierenden ungarischen Truppeneinheiten, weiterhin in ihrer Flucht auf 
die frei gewordenen slowakischen Gebiete in Ausdruck gekommen. Auch nach der 
Niederwerfung des slowakischen Nationalaufstandes haben grössere ungarische 
Partisaneneinheiten — die Nógrádi Einheit, die Petőfi und die Rákosi Gruppe, die 
Pusztai Kompanie usw. — in den slowakischen Gebirgen gekämpft. Laut des Auf
rufs der slowakischen und sowjetischen Partisanen schlössen sich die Soldaten der 
zerfallenden ersten ungarischen Armee in Massen den sowjetischen und slowa
kischen Partisaneneinheiten an. In der Brigade Jegorow, in den von Stalin benann
ten Partisaneneinheiten, in der Brigade Kruschtsew, in der I. slowakischen Parti
sanenbrigade, in der Gruppe der Rächer, in den Brigaden Pobeda, Janoschik, Gott
wald usw. kämpften insgesamt beiläufig 3—4 tausend ungarische Soldaten um die 
Freiheit des slowakischen und ungarischen Volkes. Aul einzelnen Gebieten ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem slowakischen Volk, den Partisanen und 
den grösseren ungarischen Truppeneinheiten zustande gekommen, und das ermög
lichte die Verhinderung der Sprengung von wichtigen Objekten, Hess den Parti
sanen wichtige Nachrichten zukommen. Das Übergehen von einigen grösseren Ein
heiten •— z. B. der 24. ungarischen Division — hat die slowakischen Befreiungs
kämpfe bedeutend beschleunigt. 

Die Erinnerungen der im „Blut und Eisen" geborenen Freundschaft der zwei 
Völker pflegen beide mit immer grösserer Ehre und Liebe. 
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ADALÉKOK A SOMOGY-BARANYAI 
44. VÖRÖS DANDÁR TÖRTÉNETÉHEZ 

Mészáros Károly 

Az 1919. március 21-én kikiáltott Magyar Tanácsköztársaságot ellenséges 
hadseregek fogták harapófogóba. 

A történelem ilyen körülmények között parancsolólag írta elő a proletár
állam vezetői számára : létrehozni a magyar Vörös Hadsereget, azt a katonai 
erőt, amely a magyar proletariátus hatalmát, a szocialista világforradalom 
magyarországi szigetét képes megvédeni a külső és belső ellenség ellen. 

A tanácskormány vezetői az első perctől kezdve emberfeletti erőfeszíté
seket tettek, hogy a Károlyi-kormánytól örökölt fegyelmezetlen, forradalmi 
háború viselésére alkalmatlan csapatok helyébe egy forradalmi szellemtől 
áthatott, ütőképes hadsereget teremtsenek. 

A Tanácsköztársaság kikiáltásakor Magyarország harci szövetségre lépett 
Szovjet-Oroszországgal. A magyar proletárdiktatúra létrejötte utáni napok
ban a tanácskormány vezetőiben — a somogyi direktórium élén állókban is 
— és az egész magyar népben bizakodást és lelkesedést váltott ki az a hír, 
hogy az orosz Vörös Hadsereg megverte a román királyi hadsereget és a 
magyar Vörös Hadsereggel való egyesülés céljából a Kárpátok felé köze
ledik. 

Ezt a várakozást és lelkesedést Kaposvárott így fogalmazták meg: ,, . . . a 
vörösök, akiket az imperializmus és militarizmus hazaárulóknak nevezett, 
nos ezek . . . fogják megmenteni Magyarországot, ezek a hazaárulók az orosz 
vörös gárdával egyesülve egyetlen darabka földet sem engednek át idegen
nek (taps, éljenzés). Az új állam a dolgozó milliók állama . . "^ A Vörös 
Hadsereggel való egyesülés lehetősége fennállt — és ezzel a körülménnyel 
a vezetők számoltak is. 

Az egyesülésre való kilátás mellett a Közép- és Nyugat-Európában ki
alakult objektív forradalmi helyzet (különösen Ausztriában és Németor
szágban) a világforradalom továbbterjedésének lehetőségét hordta magá
ban. Erről a Somogy megyei direktórium vezetői így vélekedtek ,, . . . A vi
lágforradalom nem áll meg, mennél jobban fojtogat az antant, annál előbb 

1 Tóth Lajosnak, a Somogy megyei direktórium egyik tagjának 1919. március 28-án, a So
mogy megyei jegyzők eskütétele alkalmából elhangzott beszédéből. (Somogy vármegye, 1919. 
március 21.) 
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lesz mindenütt proletárdiktatúra. Az osztrákok, szerbek is alig várják a 
pillanatot, hogy felkelhessenek . . ."2 

A Tanácsköztársaság vezetőihez hasonlóan, a somogyi direktórium élén 
állók is Keletről a Vörös Hadsereget, Nyugatról a proletár világforradalom 
továbbterjedését várták. 

A megyei direktórium e lehetőségekkel is számolva indította meg a ma
gyar Vörös Hadsereg szervezését, a somogy-baranyai 44. vörös dandár lét
rehozását. 

A magasabbegység szervezése körülményeinek ismertetése előtt szólnunk 
kell a történeti előzményekről is. N 

Mint ismeretes, az 1918. novemberi parasztmozgalmalc elfojtására, a köz
rend fenntartására megyeszerte polgárőrségeket hoztak létre. Ezek a nem
zetőri alakulatok időközben Somogyban kicserélődtek, a hadsereg fokoza
tos balratolódásával feltöltődtek a frontról, illetve orosz hadifogságból 
visszatért katonákkal, és egyre inkább a még 1918. november elején meg
alakult kaposvári Munkástanács ellenőrzése alá kerültek — azaz csak a 
kaposvári Munkástanácsot voltak hajlandók egyedüli fölöttes hatóságnak 
elismerni. De maga a kaposvári Munkástanács is létrehozta fegyveres ala
kulatát: a munkásőrséget. A munkásőrség és a nemzetőrség közötti különb
ség az idő múlásával egyre inkább elmosódott, míg végül 1919. február 
28-án a ,, . . .hadügyminiszter személyes utasítása folytán . . . a kaposvári 
szociáldemokrata pár t . . . közölte a karhatalmi parancsnoksággal: a hely
beli munkásőrség és polgárőrség zsoldot igénylő része, a 19. és 44. gyalog 
pótkeret állományába tartozó tényleges tisztek és továbbszolgáló altisz
tek . . . karhatalmi századokká szerveződtek át. 

A századokat a munkászászlóalj parancsnokság útján a karhatalmi pa
rancsnokságnak rendelte alá . . . 

A munkás őrzászlóalj-parancsnokság és századok a Baross-laktanyában . . . 
nyertek elhelyezést . . ."3 

A február végén létrejött, s mintegy 800 főt számláló4 karhatalom, illetve 
a munkás őrzászlóalj a déli demarkációs vonal védelmét5 és a forradalom 
balratolódásának eredményeként kifejlődő akciók — földfoglaló mozgalom, 
direktórium megalakulása — támogatását tartotta feladatának, így a pol
gári rend védelmére alkalmatlan volt.6 

A Tanácsköztársaság megalakulása után a karhatalom, illetve munkás 
őrzászlóalj lett a magja a somogy—baranyai 44. vörös dandárnak, melynek 
szervezése7 a proletárdiktatúra kikiáltását követő népi lelkesedés közepette 
indult meg. 

Lengyeltótiban — a járási politikai megbízott távirata szerint — március 
27-4g 65,/egy nap múlva pedig már 100 fő a Vörös Hadseregbe jelentkezet
tek száma.8 

Kaposvár, a megye székhelye e napokban híven tükrözte a Vörös Had-

2 Kovács Miksa megyei párttitkárnak a Somogy megyei Munkástanács 1919. április 14-i 
ülésén elhangzott beszédéből. (Vö.: Kaposvári Állami Levéltár (a továbbiakban KÁL) Alispáni 
iratok, 1919. Iktatatlan. 

3 KÁL. Főispáni iratok, 1919. 
í KÁL. Alispáni évnegyedes jelentés 1918—1919. Közgyűlési jegyzőkönyv. 
5 Egerszegi János 78 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 
6 Kaposvárott akkor rendes sonbeli katonaság nem volt, míg a Szocialista Párt mint

egy 800 felfegyverzett munkás polgárőrséggel rendelkezett. . . így a fegyveres hatalom kizá
rólag nevezett párt kezében vo l t . . ." (KÁL. Alispáni évnegyedes jelentés 1918—1919. Közgyű
lési jegyzőkönyv, 1919.) 

7 A Tanácsköztársaság Vörös Hadsereget létrehozó rendelete szerint a hadsereg minden 
tagja teljes felszerelést, élelmet és havi 45"0 koronát kap. Ezen kívül a vör-öskatona otthon 
maradt családjának eltartása érdekében a család minden tagja után még 50 K-t. (Somogy 
vármegye, 1919. március 27.) 

8 KÁL. Főispáni iratok, 63/1919. 
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sereg lázas siettséggel történő szervezését. ,, . . . Katonák igyekeztek keresz
tül a tömegen, vállukra vett új szöges bakancsokkal, míg karjaikon vado
natúj szürke bakaruhák. A direktórium előtt teherautókból raktak ki harc
viselt mannlichereket. . . Szerelik . . . a Magyar Tanácsköztársaság új had-
iseregét. Kaposvárott tegnap már két teljes fölszerelt menetszázad állott 
készenlétben. A jelentkezés erősen, lelkesedéssel folyik . . ."9 

Március 29-én Kaposvárott a „Vörös Hadsereg első ezrede körülbelül 
1200 emberrel megalakult és . . . letette a fogadalmat. Az ezred ma délelőtt 
10 órakor felvonult a város utcáin. . ."10 

A javarészt 17 és 22 év közötti fiatalok búcsúztak az árendás házban ott
hon maradó nagy családtól, a vidéki kis műhelyektől — ahol segédeskedtek 
—, a gyár öreg szakijaitól. Könnyű szívvel, mondhatni, boldog sietséggel 
távoztak a falusi szolgalegények a kulák gazdáktól, árvagyerekek és ura
dalmi cselédek, akik azon a tavaszon arról álmodoztak, hogy soha többé 
nem lesz úr és szolga. 

A proletárhaza hívta a fiatalokat és ők özönlöttek: gyalog, kocsin, vona
ton Kaposvár felé, két napi élelemmel a tarisznyában és egy életre szóló 
bizakodással a szívükben. 

Kaposvárott a sorozás után az újoncok a Honvéd-, az öreg katonák a 
Baross-laktanyába kerültek. Még aznap beöltöztették őket, másnap aztán 
már megkezdődött a kiképzés. 

Honnan jöttek, társadalmilag hova tartoztak a Vörös Hadseregbe az első 
hívó szóra jelentkezők? Kaposvárról a cukorgyári és szállítómunkások, mol
nárlegények, vonatvezetők, kőműves, szabó, hentes, bádogos, keresikedő és 
kárpitos segédek az első jelentkezők. 

A falvakból a legnagyobb számban az uradalmi cselédek és mezőgazda
sági napszámosok jöttek, de a vidékről bevonultak között találunk tégla
gyári napszámosokat, vasúti pályamunkásokat, szolgagyerekeket, kőműves, 
borbély, cipész segédeket is. 

Iparoslegények és napszámosok a külváros és a faluszél osztályöntudatos 
elemei11 jöttek az első hívó szóra. 

Miért jöttek? 
Ma 40 év távlatából, kurtán így felelgetnek: „Űgy éreztem, hogy ott a 

helyem",12 ,,Szegény ember voltam és láttam, hogy az új rend jobbat akar",13 

,,Árva gyerek voltam és mentem, a közmondás is azt tartja: az árvagye
rekből van jó katona",14 „Szolgagyerek voltam egy nagygazdánál és örül
tem, hogy mehettem".15 

Az új rend megvédésére, fegyverforgatásra jelentkezők lelkesedése a ka
posvári gimnázium diákjait is magával ragadta és április 8-án 30 tanuló 
jelentette be a Vörös Hadseregbe való belépését.10 

A proletárhaza vonzási körébe kerültek a demarkációs vonalon túli, a 
szerb megszállás alatt élő magyarok is. Hajdú Gyula (akkor pécsi ügyvéd, 
a pécsi SZDP titkára) április elején Pécsről Kaposvárra jött. Az 1919 ta
vaszi sztrájk idején a szerb megszállás alatt levő Pécsről magyar területre 

9 Somogy vármegye, 1919. március 27. 
10 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai 6/A, Budapest, 

Kossuth, 1960, 81. o. 
11 A társadalmi hovatartozás részleges felméréshez szükséges adatokat a Somogy megyei 

Pártbizottság és a járási pártbizottságok segítségével, a volt vöröskaitnákkiaa való személyes 
beszélgetés során gyűjtöttem. 

12 Horváth Pál 63 éves, Kaposvár, nyomdászsegéd. Saját gyűjtés, 1959. 
13 Sára Ferenc 59 éves, Kaposméro, téglagyári napszámos. Saját gyűjtés, 1999. 
14 Czagány János 59 éves, Igal, volt uradalmi cseléd. Saját gyűjtés, 1959. 
15 Jüngling Antal 59 éves, Igal. Saját gyűjtés, 1959. 
16 KAL. A kaposvári gimnázium jegyzőkönyvei. 1915—1921. 140/1919. 
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menekült bányászok közül azok, akiknek a családi körülményei engedte — 
Hajdú Gyula javaslatára — nem tértek vissza Pécsre, hanem beálltak vörös
katonának.17 ,,A hazaindulók pedig vitték telepeikre az üzenetet, hogy az 
ottani bizalmi férfiak válogassák ki, kit tartanak alkalmasnak vöröska/to-
nának és ezek jöjjenek Kaposvárra. Jöttek is szünet nélkül. . . két hónap 
alatt két zászlóalj került ki a pécsi és pécsvidéki katonákból, akiket senki-
sem kényszerített, hogy a vörös zászló alá szegődjenek, sőt, szökve, súlyos 
büntetés kockázatával állhattak csak a sorokba, de jöttek, mert osztály
tudatuk arra kötelezte őket, hogy kivegyék részüket a proletárhaza védel
méből."18 

A pécsi bányászokból alakult zászlóaljak közül kettő a somogy-baranyai 
44. dandár alárendeltségébe tartozott.10 

,,A Tanácsköztársaság felhívására nagy tömegekben jelentkeznek a pro
letárok a vörös zászló alá. Csendben, az önfegyelmezettség példaadásával 
sorakoznak, tömörülnek a vöröskatonák a proletárdiktatúra védelmére, 
megerősítésére . . ."20 Április 3-án „már két teljes zászlóalj áll készen Kapos
váron . . . " Ez a két alegység 1—2 nap múlva kimegy ., . . :a demarkációs 
vonal védelmére, leváltja a most künnlevő zászlóaljakat, mely (sic!) azután 
addig marad Kaposváron, míg felszerelését teljesen ki nem egészítik."21 

Április 19-én a feltöltés alatt levő 44. dandár kötelékében már négy 
zászlóalj tartozott.22 A zászlóaljak mellett speciális századok szervezése is 
megkezdődött. A dandárparancsnokság alárendeltségébe a következő ala
kulatok tartoztak:23 

Parancsnokság Állomás 

44. gyalogezred I. zászlóalj Nagyatád 

Kaposvár 
(Baross-laktanya) 44. gyalogezred II. zászlóalj 

Nagyatád 

Kaposvár 
(Baross-laktanya) 

Műszaki század és távíró szakasz Kaposvár (Barakok) 

44/helyőrségi század Kaposvár 

44/kiképző század Kaposvár 

44/gyűjt.ő század Kaposvár 

Repülőosztag Kaposvár 

44/III. zászlóalj Szekszárd 

44/III. zászlóalj (volt vadászzászlóalj) Dombóvár 
44. Műszaki osztály Tolna 
44. Tüzérezred Hajmáskér 

17 Hajdú Gyula: H a r c b a n az e lnyomók és megszál lók ellen. Pécs , Városi Tanács , 1957. 
279. O. 

18 U o . 279—280. O. 
19 A somogy-baranyaá 44. dandárparanosnlkság pol i t ikai megbízot t ja Hajdú megérkezésé ig 

Egerszegi J á n o s volt. Saját gyűj tés , 1958. 
20 Somogy vá rmegye , 1919. ápri l is 3. 
21 Uo. 
22 Had tö r t éne lmi In téze t és Múzeum Levál tára , (a t ovább iakban HEL.) 44. gyalogezred vegye 

i r a tok 17. sz. Ez redpa ranes , 1919. ápri l is 19., 92. doboz. 
23 u o . 
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Április 20-i ezredparancs alapján a „védelmi vonalban beállott helyzet
változások következtében a 10. (Haksch) és 11. (Létrányí) — (Sic!) — szá
zadok . . . a demarkációs vonalra útbaindulnak . . . mindkettő a III. zászlóalj 
állományába számít. . . Részletes utasítások a századparancsnokoknak . . . 
megadattak. A III. zlj. parság a rendelkezésére álló . . . alakulatokkal a de
markációs vonalat szállja meg, a kordon vonalon szolgálatot teljesítő ka
tonai alakulatokat pedig tartalékként Szekszárdon vonja össze és ezekből 
a 9. és 12. szd-okat haladéktalanul alakítsa meg . . ."24 

A Vörös Hadsereg szervezésével párhuzamosan folyt a vörösőrség tobor
zása is.25 A vörösőrség a volt rendőrséget, csendőrséget, pénzügyőrséget és 
az újonnan toborzott vörösőröket foglalta magába.26 

A környező országok burzsoáziája felkészült ia magyar proletárdiktatúra 
katonai megsemmisítésére. Április 16-án a román királyi, majd április 29-én 
a csehszlovák burzsoá csapatok indították meg támadásukat. Ezzel meg
indult a Tanácsköztársaság élet-halál harca, drámai küzdelme a többszörös 
nemzetközi túlerővel szemben. 

Az arcvonal egész szélességében megindult román .támadás a magyar 
Vörös Hadseregét szervezés közben érte. Súlyosbította a helyzetet az is, 
hogy a székely hadosztály áruló vezetői utat nyitottak a román hadsereg 
előtt a magyar Vörös Hadsereg hátába. Ilyen körülmények között a vissza
vonulás elkerülhetetlen volt. 

1919. április 21-én a Forradalmi Kormányzótanács határozatot hozott a 
román front egységes vezetésére hivatott Keleti Hadseregparancsnokság 
felállítására, amelynek élére Böhm Vilmos került. 

A Keleti Hadseregparancsnokság vezérkari főnöke a szocialista eszmék 
hatása alatt álló kiváló tehetségű hazafi, Stromfeld Aurél ezredes lett. 

Stromfeld ellenlökésekkel (Hajdúszoboszló—Nyíregyháza—Nagy kalló stb.) 
igyekezett megakadályozni — vagy legalábbis késleltetni a román hadsereg 
előnyomulását, hogy a vörös csapatoknak a Tisza jobbpartjára való vissza
vonulása viszonylag zavartalanul történhessen. 

A 44. dandár a tiszántúli hadműveletek során a 4. hadosztály kötelékébe 
tartozott. 

A Püspökladányban levő 4. hadosztályparancsnokság április 21-én az 
alábbi feladatot kapta a Hadsereg-főparancsnokságtól: „A beérkező erőkből 
egy három zlj. és ütegből álló különítményt Balmazújváros környékére, a 
zömét a beérkező erőknek Nádudvar, Püspökladány környékére összponto
sítsa. Feladat ezeket az erőket teljes harckész állapotba helyezni."27 

Az „említett feladatok végrehajtására a következő irányelvek mérv
adók . . .", ,, . . . ellenséges előnyomulást . . . átkaroló támadással az egész 
erőnek egy helyben való bevetésével akadályozza meg."28 

Április 20-án — amikor a déli demarkációs vonal további megerősítésére 
levonul a somogy-baranyai 44. dandár III. zászlóalja — a II. és IV. zászlóalj 
parancsot kap a menetkész állapotba helyezésre: a ,,IV. zlj. (a volt vadász
zászlóalj — M. K.) parság a Dombóváron elraktározot fegyver és lőszer
készletet vagonirozza be és Kaposvárra . . . szállítsa be. 

A II. zlj. törzzsel és GH-val együtt menetkész állapotba helyezendő, együtt 
tartandó, szabadságon levők azonnal behívandók . . ."29 

24 Uo. Ez redpa rancs , 1919. ápri l is 20. 
25 Kaposvá r vá ros k a r h a t a l m i és közrendészet i biztosa előterjesztést te t t a város i pol i t ikai 

megbízot takhoz , hogy a vá ros közrendje é rdekében szapor í t sák a vörösőrség lé t számát . (Vö. : 
Somogyi Vörös Üjság, 1919. ápri l is 7.) 

26 Somogyi Vörös Üjság, 1919. ápri l is 17. 
27 HIL. Vörös Hadse reg- főparancsnokság , 1919. 36. doboz. 
28 Uo. 
29 HIL. 44. gyalogezred, vegyes i ra tok , 92. doboz. 
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Az április 22-én útbaindított30 két zászlóaljjal április 24-én már ia tiszán
túli román fronton találkoznak: ,, . . . Püspökladányban a 11/44. zlj., 2/29. 
üteg és IV/20. csoport de. 10h 30-kor vonaton Hajdúszoboszló irányában el
indult azon paranccsal, hogy Hajdúszoboszlót és Szovát szállja meg."31 A 
IV/44. zászlóalj tartalék lett. 

A román csapatok feltartóztatására Hajdúszoboszlóra irányított fenti 
egységeket, illetve a várost április 25-én „dél felé túlerős román gyalogság 
könnyű és nehéz tüzérségből. . . megtámadta."32 A több órás elkeseredett 
harc során a Vörös Hadsereg csapatainak nem sikerült Hajdúszoboszlót 
megtartani, „főképp a bihari vörös gárda századának megfutása miatt (mely
nek parancsnoka állítólag elesett) . . ."33 így „dacára Swastics különítmény 
(11/44. zászlóalj. Saját — M. K.) parancsnok önfeláldozó és bátor fárado
zásának, visszavonult. . . 

Swastics zlj. parancsnok elvtárs . . . az utolsó pillanatig a szöboszlói vasút
állomáson v o l t . . . A Swastics csoport megerősítésére Püspökladányban 
vasúton Szoboszlóra irányított 1/68. zlj. már csak Kabát tudta elérni. . . 
Swastics . . . parancsot kapott tőlem, csoportját 11/44. zlj. 1/68. zlj. 1/20. zlj. 
és 1/2. bihari vörös gárda, 1/29. üteg Nádudvar, Kába, Kiskaba vonalá
ban felvonultatni s ha a legénység erkölcsi állapota engedi, Hajdúszoboszlót 
visszafoglalni. . .'m 

A Hajdúszoboszló visszafoglalásáért április 25-én délután indított harc 
váltakozó sikerrel járt. A Vörös Hadsereg egységei Swastics vezetésével a 
város jelentős részét visszavették. A visszavonuló imperialista csapatok köz
ben jelentős erősítést kaptak, a harc kiegyenlítődött, majd a vörös egysé
gek „az előre küldött 68., továbbá 20-'as zlj. . . . erkölcsi állapota miat t . . ,"35 

hátrálni kezdtek. „ . . . A lakosság Szoboszlóra . . . a visszavonuló csapa
tainkat megtámadta. Swastics zlj. parancsnok . . . ki az utolsó pillanatig 
kötelességét hősiesen teljesítette, a falun át menekülés közben valószínűleg 
elesett."36 

Swastics elesésével a parancsnok nélkül maradt csapatok — köztük a 
11/44. zászlóalj — visszavonulása meneküléssé változott. 

Az új „védelmi vonal Nádudvar, Kába, Kiskaba, Tetétlen, Földes, Sáp, 
Nagyrába",37 feladata már csak a rendezett visszavonulás biztosítása volt. 
Majd a Hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 4. ho. „parancsnokság 
Karcagtól Keletre a Hortobágy-csatorna nyugati partján 1—2. zlj., 2 üteg 
és egy páncélvonatból, valamint harcképes lovasokból összeállított külö
nítményt ama feladattal bízzon meg, hogy az ellenség előnyomulását Püs
pökladányból Karcagra akadályozza meg. 

A hadosztálynak alárendelt többi csapat Kisújszállásra összpontosítandó, 
ott rendezendő és mihelyt egy rendezett egység (zlj., üteg) együtt van, 
vasúton Szolnokra irányítandó, hol az egyes szállítmányok a további pa
rancsokat a Hadseregparancsnokságtól veszik . . .38 

Böhm Vilmos, a keleti hadsereg parancsnoka, elismerően nyilatkozott a 
44. ezred tiszai fronton tanúsított magatartásáról,39 ,, . . . a legutóbbi na
pokban beszéltem a kaposvári bakákkal, akik elszántan viselkedtek a román 

30 Uo. 
31 HIL. Vörös Hadsereg-főparancsnokság iratai. 36. doboz. Hadseregparancsnokság 1919. 

április 24-i helyzetjelentéséből. 
32 Uo. 4. ho . 1919. ápr i l i s 25. du . 15 ó rakor k iadot t helyzet je lentéséből . 
33 u o . 4. ho . 1919. ápr i l i s 25. du . 20 ó rakor k iadot t helyzet je lentéséből . 
34 Uo. 4. ho. 1919. április 25. du. 15 órakor kiadott helyzetjelentéséből. 
35 Uo. 4. ho. 1919. április 25. du. 20 órakor kiadott helyzetjelentéséből. 
36 u o . 
37 Uo. 4. ho. 1919. április 26. du. 6 órakor kiadott helyzetjelentés. 
38 u o . Hadsieregparancsnoikság in tézkedése 1919. ápri l is 26. du . 14.10-kor. 
39 Somogyi Vörös Üjság, 1919. m á j u s 7. 
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csapatokkal szemben. Bizonyos esetekben — őszintén megmondom, nem 
kötelességszerűen viselték magukat, de ez nem kizárólag az ő hibájukból 
eredt."40 

A Tanácsiköztársaság katonai helyzete április végén katasztrofális volt. 
A kommunisták a magyar munkásosztály forradalmi energiájába vetett 
hitükben, a harc további folytatása mellett szálltak síkra. 

Áprilisban és május elején a Tanácsköztársaság hívó szavára legelő
szőr a budapesti ipari proletariátus állt csatasorba. 

A budapesti munkásosztály mögé azonban a vidéki szervezett ipari mun
kásság is felsorakozott. Kaposvárott a felhívás első visszhangja az volt> 
hogy április 22-én este a Szocialista Párt taggyűlést tartott a Turul Szálló 
nagytermében. A helyiség kicsinek bizonyult a tömeg befogadására. Schnel
ler megnyitója után Tóth Lajos, a megyei direktórium egyik vezetője ismer
tette a budapesti Munkástanács felhívását és határozatát. Tóth Lajos be
szédében rámutatott arra, hogy ,, . . . a régi kipróbált, elvhű szocialista 
munkások vannak hivatva a magját. . . képezni annak a szocialista cso
portnak, amely majd ércfalként áll ellen az imperialisták zsoldosainak."41 

A gyűlés végül határozatot hozott: mindenkinek jelentkeznie kell a Vörös 
Hadseregbe. 

E határozatnak megfelelően április 23-án a szakszervezetek vezetőségei 
gyűlést tartottak. Az ülés határozatának megfelelően minden szakszervezet 
'kijelölte tagjai közül a nélkülözhetőket. 

Somogy megye direktóriuma kinyilvánította, „hogy mindenki, aki bár
mely szakszervezetnek tagja, egyben tagja a Vörös Hadseregnek is, vagyis 
minden szakszervezeti tag vöröskatona a mai naptól."42 

Külön felhívással fordult a Somogyi Vörös Űjság azokhoz, akiket a volt 
közös és honvéd csapatoknál géppuskás szolgálatra kiképeztek, hogy a Vö
rös Hadsereg géppuskás alakulatainál teljesítendő szolgálatra jelentkez
zenek.43 

1919. április 24-én összeült a Somogy megyei Munkástanács is. A mun
kástanács feladatának tartotta a pánik eloszlatását, ugyanakkor a Tanács
köztársaságot fenyegető tényleges veszélyre hívta fel a figyelmet: riadót 
fújt, hogy veszélyben a forradalom, „ . . . de a régi rendszer visszaálmodói-
nak fölbuzdulását a megrökönyödés fagypontjára szállítja le."44 

A munkástanács ülésével az előkészületek szakasza lezárult és április 
27-én a Somogyi Vörös Űjság-ban megjelent a behívási parancs. A kö
vetkező napon megkezdődött a különböző szakmákban dolgozó munkások
nak a sorozásra való jelentkezése és a kaposvári munkászászlóaljak fel
állítása. 

A cipészmunkások példamutató tettükkel bevésték nevüket a kaposvári 
munkászászlóaljak történetébe. ,, . . . A kaposvári cipészek szakszervezete . . . 
gyűlést tartott, melyen . . . szívből fakadó lelkesedéssel elhatározták, hogy 
ők semmiféle orvosi vizsgálatra sem reflektálnak, hanem a cipész szakszer-

40 B ö h m i t t a r r a az emlí te t t esetre u ta l , hogy Swast ics , a 44. gyalogezred p a r a n c s n o k a 
a hajdúszoboszlói u t ca i h a r c o k b a n elesett é s ez n a g y z a v a r t idézet t elő. Egerszegi J á n o s 
(a 44. d a n d á r volt pa rancsnoka ) 78 éves. Kaposvár . Saját gyűj tés , 1958 és Szabó József (volt 
vörös ka tona) 69 éves. Kaposvár . Saját gyűj tés , 1959. 

41 Somogyi Vörös Újság, 1919. ápri l is 23. 
42 „ . . . A szakszerveze tekné l a t agoka t k é t l i s tába í r j ák össze. Az egyik l i s tába azok k e 

rü lnek , ak ik né lkü lözhe tők , a m u n k á j u k b a n és k iképze t t k a t o n á k . Ezek az első zászlóal jhoz 
t a r t oznak és először m e n n e k ki a vonalba . A másod ik l is tába ke rü lnek , n e m né lkü lözhe tők 
a szakmájukban , n e m kiképze t tek . Ez a másod ik zlj . , vagy t a r t a l ék zlj., ak ik folyta t ják ide 
haza fogla lkozásukat . A nem k iképze t t eke t n a p o n t a n é h á n y ó r á b a n sa já t r u h á j u k b a n k i k é p z i k . 
Ügy az első, m i n t a másod ik zászlóaljhoz ta r tozók azonban legyenek készen, hogy bármely-
p i l l ana tban k i m e h e t n e k a f ront ra . . . " (Vö. : Somogyi Vörös Újság, 1919. ápri l is 23.). 

43 Somogyi Vörös Üjság, 1919. ápri l is 23. 
44 somogy i Vörös Üjság, 1919. ápri l is 25. 
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vezet minden tagja, egész 50 éves korig, belép a munkászászlóaljba, tekintet 
nélkül arra, hogy a munkászászlóaljat mely frontra vezénylik. Egymás kö
zött szigorúan ellenőrzik, hogy ezt a határozatot mindenki teljesítse . . ."45 

A cipészek mellett a kaposvári nyomdászok46 és ácsok47 is, szinte testü
letileg, beléptek a kaposvári munkászászlóaljba, a somogyi-baranyai 44. 
dandárba. Csupán 3—4 nyomdász maradt otthon a Somogyi Munkás, to
vábbá a Somogyi Vörös Újság szerkesztésére és kiszedésére. 

A Marcali téglagyár munkásai közül — akik télen az uradalom hónap
számosai voltak —, minden katona viselt és a 17—20 év közöttiek színe-java 
jelentkezett a Vörös Hadseregbe.48 

A cipészek, nyomdászok és téglagyári munkások mellett a többi szakmák 
dolgozói — asztalosok, vasasok, pincérek, molnárok stb. — is fölzárkóztak. 

Megmozdult a falu is, de már nem a március végi, április eleji lelkese
déssel. A megyei lap május 9-i száma adja hírül: ,, . . . Nagyatádon seré
nyen folyik a földmíves zászlóalj felállítása . . ."49 

Somogyacsáról, Gerezdről, Kéthelyről, Böhönyéről napszámosok, mészá
ros és molnárlegények, falusi kovácsok és uradalmi gépészek, egyetemi hall
gatók indultak el Kaposvár felé besoroztatni magukat vöröskatonának.50 

Somogyapáti község 22 katonát küldött a somogy-baranyai 44. vörös 
dandárba, ötöt közülük a 4. géppuskás századba.51 

A március végi és április eleji toborzás révén a pécsi bányász zászlóaljjal 
együtt a somogyi-baranyai 44. dandár 4 zászlóaljat tett ki. Április végén 
és május folyamán a szakszervezeti tagok sorozása és lajstromozása 
eredményeként a 44. dandár zászlóaljainak száma megkétszereződött, azaz 
8 lett.52 

A 44. dandár egyes zászlóaljai a munkások szakmájának megfelelő — 
pécsi bányász, építőmunkás, vasmunkás zászlóalj stb. — nevet viselték.53 

„Veszélyben a forradalom!" meghirdetésekor a Tanácsköztársaság hívó 
szavára a somogyi munkások és parasztok felsorakoztak a proletárhaza 
védelmére. A munkások — elsősorban a kaposvári ipari munkások — egy 
emberként sorakoztak a vörös zászló alá, példát mutatva a falu népének is. 
A proletárdiktatúra védelmére a mezőgazdasági munkások és szegénypa
rasztok legöntudatosabb elemei is jelentkeznek vöröskatonánák. A dolgozó 
parasztságnak ez a proletárhaza melletti kiállása azonban — számarányához 
viszonyítva — mögötte marad a munkásosztály aktivitásának és lelkesedé
sének. 

Ezalatt a tanácskormány katonai vezetői előtt kettős feladat várt meg
oldásra : egyrészt gátat kellett vetni a román és csehszlovák csapatok további 
előnyomulásának, másrészt át kellett szervezni az április végén vörös 
zászlók alá tódult tömegekkel a hadsereget. 

A Tanácsköztársaság vezetői — élükön a kommunistákkal — az európai 
forradalmak történetében is párját ritkító gyorsasággal és forradalmi len
dülettel láttak hozzá a feladatok megoldásához. 

45 Somogyi Vörös Újság, 1919. ápr i l i s 15. 
46 Horváth Pál 63 éves, Kaposvár, nyomdász. Saját gyűjtés, 1959. 
47 Somogyi M u n k á s , 1919. m á j u s 24. 
48 KAL. Fő i spán i i r a t ok , 55/11/3/1919.; Zs iborás József 60 éves , Marca l i . Sa já t gyűj tés , 1959. 
49 s o m o g y i Vörös Űjság, 1919. m á j u s 9. 
50 KAL. F ő i s p á n i i r a tok , 55/1143/1919. 
51 KAL. Főispáni iratok, 71/1919. 
52 Böhm Vilmos hadügyi népbiztos, hadseregparancsnoknak az 1919. május 7-i látogatása

kor elhangzott beszédéből. (Vö. : Somogyi Vörös Ojság, 1919. május 7.) Az 1919. június 7-i 
fegyver- és lőszerkimutatás 7063 db puskát, 30 db szabvány géppuskát és 10 db kézi gép
puskát tüntet fel a 44. dandárban. (HIL. II. hadtestparancsnokság iratai 60. doboz. Fegyver-, 
lőszer- és lövegkimutatás, 1919. június 7.) 

53 Egerszegi J á n o s 78 éves, Kaposvár . Sajá t gyűj tés , 1959. 
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A Hadsereg-főparancsnokság május 8-án rendeletet adott ki a Vörös Had
sereg átszervezésére. Ez május 15-re meg is történt. Az újjászervezett had
sereg négy hadtestből (I., II., IIL, IV.) állt.54 

A somogy-baranyai 44. dandár a II. hadtest 8. hadosztályának kötelé
kébe tartozott. A II. hadtest a Dunántúlon helyezkedett el, élén Hanburger 
Jenő, majd május 17-től Pogány József hadtestparancsnokkal. A II. hadtest
parancsnokságnak Székesfehérvárott volt a székhelye. A 44. dandár mellett 
a II. hadtest kötelékében találjuk az összes dunántúli csapatokat: a 20., a 
17. és 12. dandárt.55 

A II. hadtestparancsnokság első intézkedései közé tartozott a Dunántúl 
védelméről való gondoskodás. 

A hadtestparancsnokság abból indult ki, hogy a „Dunántúl 3 oldalon el
lenségtől körül van véve. Az . . . erők kiadása 1-ső vonalba végzetes hiba 
volna."56 Ezért „a demarkátionális vonalon csak a legszükségesebb erőket 
szándékozik a főparancsnokság meghagyni."57 így az egész dunántúli de
markációs vonalon a Vörös Hadsereg alakulatai helyébe a vörösőrség ala
kulatai kerültek.58 

Ennek megfelelően Szekszárd és Gyékényes között a 44. ezredet" . . . a 
Szekszárdi, Sásdi, Kaposvári és Nagyatádi Vörös Ör Ezred váltja le. . . A dél
szláv zlj. a sásdi szakaszba marad alárendelve . . ."50 A demarkációs vonalon 
levő vörösőrségek „megfigyelő szolgálatot teljesítenek és adott esetben az 
ellenség előmyomulását késleltetik, mindaddig, amíg a Hedsereg-íőparancs-
nokság rendelkezésére álló tartalékokkal ellentámadásba kezdhet. . ."60 

Fenti célra tartalékok a ,,44. ddr. csop. L, IL, III/44. zlj. és 44. munkás 
zlj. Kaposváron. 

A 20 ddr. csop. I., IL, III/20., 1/47. zlj. és a 1., 4/20. üteg Zalaegerszegen. 
A 18. ddr. csop. L, IV., V/18, zlj. és 18. ddr. csoport ütegei Szombathe

lyen . . ."61 

A fő tartalék Hajmáskéren volt, a 17. dandárparancsnokság alatt: 17. 
ezredparancsnokság 1/17., 1/13., V., VI., IX/19. zlj., 49. ezredparancsnokság 
I., IL, III/49. zászlóaljak."62 

A hadtestparancsnokság „Hajmáskéren ezen felül tüzérséget és lovas
ságot is" összpontosítani szándékozott.63 

A hadtestparancsnokság 1919. május 26-án a hadtest átszervezése kap
csán elrendelte, hogy „Hadosztály lovasságként egyelőre egy három sza
kaszra tagozódó lovasszázad" állíttassék fel.64 Továbbá elrendelte a Dunán
túlon levő összes lovasságnak Székesfehérvárott való összpontosítását. In
tézkedés történt egy huszár géppuskás tanfolyamnak Simontornyán történő 
felállításáról is 65 

Az átszervezésről szóló parancs előírta, hogy a „Hajmáskéren összponto
suló osztálytörzsek és ütegek a 44. tüzérezred parancsnoksága alá lépnek."63 

54 Az I. had te s t (Duna—Tisza között) p a r a n c s n o k a Vágó Béla, a II. had tes t (Dunántúl) , 
p a r a n c s n o k a H a m b u r g e r J enő , a III. had te s t (Hatvan kö rnyékén ) p a r a n c s n o k a Land l e r J enő , 
a IV. had tes t (Budapest) p a r a n c s n o k a Haubr ich József volt. 

55 Liptai Ervin: A M a g y a r Vörös Hadsereg 1919. Budapes t , Kossu th . 1959. 18. o. 
56 HIL. II. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g i ra ta i . 60. doboz. A h a d t e s t p a r a n c n o k s á g 1919. má jus 13-i 

á t i r a t a a Duna védelmi pa rancsnoksághoz . 
57 u o . 
58 Uo. 
59 Uo. 
60 Uo. * 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 Uo. 
64 Uo. A II . h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g á t i ra ta a Ha tá rvéde lmi Kerü le t i P a r a n c s n o k s á g n a k 

(Győr) a had tes t á tszervezéséről 1919. má jus 26-án. 
65 uo. 
66 Uo. 
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A műszaki csapatokról szólva, egy teljes létszámú árkászszázad felállításáról 
történt intézkedés.67 

A különleges fegyvernemek fölött repülőszázadok (az 1. kaposvári és 4. 
győri), páncélvonatok, aknazárak (Dunapentelén, Pakson) gépkocsioszta
gok; a repülőszázadok kivételével a Hadsereg-főparancsnokság rendel
kezett.68 

Az előzőekben említett déli frontnak katonai megerősítése mellett, a Ta
nácsköztársaság nagy gondot fordított a szerbek által megszállt területeken 
végzendő propagandamunkára is. Hajdú Gyula — aki a külügyi népbiztos 
délvidéki biztosa is volt — írja:69 „Kaposvár székhellyel kiépítek egy szer
vezetet, mely a megszállt és dunántúli területek lakosságának és az ott el
helyezett katonaság, jórészt francia kolonális csapatok körében kifejtendő 
propagandát. . ." irányítja. A felvilágosító és békepropaganda terjesztésére 
még repülőgépeket is igénybe vettek, erről szórták le rendszeresen a röp
cédulákat a megszállt területre.70 

Ennek a felvilágosító és békepropagandának is része van abban, hogy a 
déli front somogyi szakaszán kisebb incidensre csak Szulok környékén és 
Babócsán került sor,71 míg másutt nyugalom volt. A magyar és szerb ka
tonák közötti kölcsönös vendéglátás szép példái is előfordultak.72 Sőt, vol
tak szerb katonák, akik vöröskatonának jöttek át.73 Belőlük és a Dráva 
menti délszláv katonákból egy külön zászlóalj, a már említett délszláv 
zászlóalj alakult. 

A déli arcvonalon a szerbek nem támadtak, így ezen a területen nem 
alakult ki háború. Az antant ugyanis a szerb hadseregnek a cseh, de külö
nösen a román hadsereghez hasonló felhasználására nem szánta rá magát, 
amit az általunk ismertetett és más tények is megmagyaráznak: ,, . . . Ápri
lis 11-én a szerb csapatok otthagyták az általuk lezárt új-szegedi hidat, a 
szerb csendőrök, a magyaroknak magyarul válaszolva, közölték: »-megunták 
a harcot.-«-« Az otthagyott új-szegedi hidat ezután franciák szállták meg és 
zárták le, a szerb katonaság a demarkációs vonaltól özönlött hazafelé. "74 

Pécsről is érkeztek hírek arról, hogy a szerb katonák barátkoznak magyar 
sztrájkoló munkásokkal.75 

A szerbek figyelmét csapataik hangulata mellett az Olaszországgal és 
Bulgáriával való területi konfliktusok kötötték le.76 Ez a két körülmény 
volt az oka annak, hogy 1919 tavaszán a szerbek nem mertek vállalkozni 
nagyobb szabású katonai akcióra a Magyar Tanácsköztársaság ellen, bár a 
proletárdiktatúra elleni katonai intervencióról egy pillanatra sem mond
tak le. 

A román királyi csapatok és a csehszlovák alakulatok megindulásakor a 
délszláv királyság nem támadott. Nem lehetett azonban tudni sem akkor, 
sem a későbbiek folyamán, hogy melyik pillanatban indít támadást a Ta
nácsköztársaság ellen. így, bár a déli demarkációs vonalon nem dúlt háború, 
a Tanácsköztársaság mégis jelentős katonai erőket volt kénytelen ott lekötni. 

Közben a Vörös Hadsereg újjászervezése még be sem fejeződött, amikor 
a csehek többször veszélyeztették Salgótarjánt. Május 20-án a város beke-

67 Uo. 
68 Uo. 
69 Hajdú Gyula: i. m. 277. o.; Egerszegi János 78 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1958. 
70 Hajdú Gyula: i. m. 284. o. 
71 Pázmány Lajos (volt vörösőr) 59 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 
72 Poszovec Lajos (volt vörösőr) 62 éves, Nagybajom. Saját gyűjtés, 1959.; Somogyvári János 

(volt vöröskatona) 59 éves, Fonyód. Saját gyűjtés, 1959. 
73 Ruda Károly (volt vörösőr) 58 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 
74 Vö.: N e m e s Dezső. Századok, 1959. 1. sz. 19. o. 
75 HIL. H ü m b . 727/1. 30. Idézi N e m e s Dezső uo . 
76 Liptai Ervin: i. m. 18. o. 
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rítésének megakadályozásával és Miskolc visszafoglalásával aratott győzel
mek jelentősen megszilárdították a Tanácsköztársaság katonai helyzetét. 

Ezalatt az orosz Vörös Hadsereg beszarábiai előnyomulásának meghiú
sítása céljából a románok csapataik egy részét a Tiszántúlról a keleti front
jukra helyezték át. A franciáknak az angolokkal és amerikaiakkal való el
lentétei és a már ismertetett más okok miatt a francia és délszláv csapa
toknak a Tanácsköztársaság elleni bevetését egyelőre valószínűtlenné tette. 

A tanácskormány és a Vörös Hadsereg ezt az átmeneti helyzetet ki akarta 
használni arra, hogy támadó hadműveletekkel magához ragadja a kezde
ményezést. 

A proletár állam vezetői teljesen egyetértettek abban, hogy az első csa
pást a leggyengébb ellenfélre, a csehszlovák csapatokra kell mérni.77 A Mis
kolc—Kassa irányában való támadás mellett szólt: az arcvonalnak ezen a 
szakaszán olyan egységek álltak, amelyek az előző harcokban vereséget szen
vedtek, továbbá e támadással a csehszlovák és román csapatokat el lehetett 
egymástól vágni, így az orosz Vörös Hadsereggel való egyesülés lehetősége 
is reálisabbá vált. 

A támadás 250 km-es arcvonalon május 30-án a kora reggeli órákban 
indult meg. Ezzel az akcióval megkezdődött a Vörös Hadsereg diadalmas 
északi hadjárata. 

A magyar vöröskatonák hősies helytállása, a harckoban tanúsított bátor 
és elszánt magatartása, az ellenséges hadsereg táborában meglevő demo-
ralizáció következtében a magyar Vörös Hadsereg május 30-401 június 10-ig 
felszabadította Észak-Magyarországot és Kelet-Szlovákia nagy részét. A győ
zelmes felszabadító háború állomásai: Losonc, Balassagyarmat, Rimaszom
bat, Szerencs, Szendrő, Sárospatak, Kassa, Sátoraljaúhely, Zólyom, Eperjes, 
Rozsnyó voltak. 1919. június 16-án a felszabadult szlovák dolgozók Eper
jesen kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot. 

A kassai győzelem híre lázba hozta az egész várost. A kaposvári szerve
zett ipari munkások hatalmas tüntetést és nagygyűlést rendeztek a Kossuth 
téren. Kovács Miksa, a Szocialista Párt megyei titkára, Tóth Lajos, a direk
tórium tagja és Hajdú Gyula tartottak beszédet. A szónokok egyrészt han
got adtak a munkások jogos lelkesedésének az újabb területek kapitalista 
uralom alól felszabadulása miatt, s egyben kifejezték ama reményüket, hogy 
a világforradalom az egész földkerekségen győzni fog. Másrészt további 
fegyveres harcra és az ellenforradalmi burzsoázia aknamunkájának elfoj
tására hívták fel a figyelmet, megemlítve a Bécsből szervezett dunántúli 
vasutassztrájkot, amelytől „Kaposvár és Somogy vasutas társadalma öntu
datosan távol tartotta magát . . ."78 Hajdú Gyula az akkori munkásnem
zedék történelmi hivatásáról beszélt, amely nemzedéknek vállalnia kell az 
áldozatot a boldog jövő, a következő nemzedék érdekében. E magasztos fel
adat — mondotta — lelkesítse a munkásokat, és űzzék el soraikból a nehéz
ségek miatti csüggedést.79 

A somogy-baranyai 44. vörös dandár június 10-ig az északi hadjáratban 
nem vett részt. A 44. dandár bevetésére akkor került sor, amikor a Had
seregparancsnokság elgondolásaiban június elején egy új offenzíva terve 

77 , . . . Landler és vezérkari főnökié azit az álláspontot képviselték, hogy az előnyomulást 
a csehszlovák front nyugati szárnyán, Salgótarjántól északnyugati irányban kell megkezdeni 
és a főcsapást a szlovákiai csehszlovák hadsereg nyugati csoportjára mérjék. Ez esetben 
azonban a Vörös Hadsereg teljesen ellenséges egységekfciel került volna szembe és igen nagy 
nehézségekkel kellett vona megbirkóznia, hogy a főerők eőnyomulásániak biztosítására a 
Dunántúlról jelentékeny erőket vethessen be. Ehhez sem a szükséges műszaki felszerelés, 
sem a [megfelelő .mennyiségű tüzérség nem állt rendelkezésre <Vö. : Liptai Ervin: i. m. 45. o.) 

78 Somogyi M u n k á s , 1919. j ú n i u s 6. 
79 Uo. 
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bontakozott ki. Az új támadási tervet végleges formában június 9-i paran
csában Stromfeld fogalmazta meg: Az általános helyzet megkövetelte, hogy 
mielőtt a hadsereg zöme a Tiszán átkelve, a román haderő ellen fordul
jon,80 s a cseh hadsereggel hosszú időre leszámoljon. 

„Ennek folytán a Hadseregparancsnokság elhatározta, hogy a Dunától 
északra egy nagyobb erőcsoportot von össze és ezzel nyugati irányban tá-
madólag lép fel, míg a Hernád és Felsővág-völgybe, a jelenleg visszavo
nuló erőket csakis megfigyeli és egy csoportnak Ruttka felé való előretolása 
által a Vág-völgyének kiürítését kierőszakolja."81 

A Hadseregparancsnokság a megindítandó új offenzívával tehát azt tűzte 
ki célul, hogy a csehszlovák burzsoá hadsereggel hosszú időre leszámoljon. 

Június 12-én a Hadseregparanesnokság a 3., 4. és 8. hadosztályból létre
hozott egy új hadtestet, amelynek azt a feladatot adta, hogy a Léva és a 
Duna közötti területen nyugati irányba kezdje meg a támadást.82 Az új 
offenzíva során a 44. dandárt is bevetették. , 

Pogány József — a létrehozott V. hadtest parancsnoka — dunántúli kör
útja során (Győr, Sopron, Szombathely, Székesfehérvár) május utolsó nap
jaiban Kaposvárra érkezett. A kaposvári Munkástanács május 31-én dél
előtt rendkívüli ülést tartott. A munkástanács elnökének, Egerszegi János
nak a megnyitója után Pogány József emelkedett szólásra és „többek kö
zött kijelentette, hogy a 44-es ezrednek 2—3 napon belül ki kell mennie 
arra a frontra, amelyet a kormányzótanács kijelöl és amelyen pillanatnyi
lag szükség van katonára. Minden szocialistának kötelessége azt a paran
csot teljesíteni, amelyet a proletárdiktatúra kiszab. A demarkációs vonalon 
teljes nyugalom van, Szerbia részéről semmi esetre sem várhatunk táma
dást és így nyugodtan koncentrálhatjuk az egész katonai erőnket a csehek 
és a románok ellen . . . Ha győzni akarunk, akkor katonai túlerő kell, ame
lyet a Dunántúlról kell megszervezni. Akkor fognak győzni, ha a Dunántúl 
is szívvel-lélekkel a forradalom mellett ál l . . . Önök, elvtársaim, talán nem 
is tudják felfogni annak jelentőségét, hogy mit nyom a latba a kaposvári 
44-es vörös ezred. Ez az ezred csak egy láncszeme Dunántúl katonai erejé
nek, de mégis döntő fontosságú, mert Somogy megye a proletárdiktatúra 
szempontjából úttörő, tehát itt kell lenni a legfegyelmezettebb haderőnek . . . 
ezért elvtársaim kövessenek el mindent, hogy e három zászlóalj (Kiemelés 
tőlem — M. K.) oda menjen, ahol a legsürgősebben szükség van ezekre. "8:í 

Pogány József beszéde után a jobboldali szociáldemokrata nézeteket valló 
Zónig István tiltakozott a 44. dandár három zászlóaljának a csehszlovák 
arcvonalra való kivitele ellen,84 mondván, hogy a somogyiaknak itt, a 
déli határon kell megvédeni a proletárdiktatúrát.85 

80 j ú n i u s 8-án C lemanceau a pár izs i békekonfe renc ia nevében jegyzéke t in tézet t a F o r r a 
da lmi Kormányzó tanácshoz , amelyben fe lkér te a h a d m ű v e l e t e k beszünte tésére . A jegyzék 
egyrészt k i lá tásba helyezte a Tanácsköz tá r saság képvise lő inek Pár izsba , a békekonfe renc iá ra 
való meghívásá t , más rész t a hadműve le t ek fo ly ta tásának ese tére erélyes szankc iókka l fenye
gette meg a t a n á c s k o r m á n y t . így az a n t a n t a r o m á n o k ellen ind í t andó t á m a d á s t k ih ívásnak 
t ek in the t t e volna. Mivel azonban m a g u k a csehek is t á m a d á s b a vol tak , a Vörös H a d s e r e g n e k 
ide i r ányu ló e l lencsapása hadműve le t i szempontból szükséges , külpol i t ikai lag pedig indokol t 
és jogos volt. (Vö.: Liptai Ervin: i. m. 54—55. o.) 

81 Liptai Ervin: i. m. 364. o. 185. sz. dok. 
82 Uo. 56. o. 
83 Somogyi Vörös Űjság, 1919. má jus 31. 
84 A tudósí tó Zónig felszólalásáról n e m írt , a v isszaemlékezők azonban szóváte t ték . Somo

gyi (Steiner) Pál 61 éves, Kaposvár , Gyôrffy Antal 66 éves, Kaposvár . Saját gyű j t emény , 1959. 
85 A Zónig által kifej tet t szemlélet n e m volt elszigetelt je lenség Somogyban . A somogyi 

sajtó m á r má jus 31-e előtt foglalkozik ezzel a néze t te l : „ . . . Ez a ha t á roza t (t. i. a c ipészek 
egészének a f ron t ramene te le —M. K.) becsü le té re vál ik a kaposvá r i c ipészeknek, s az á l -
szocial isták hazug le lkesedését , amely ik n a g y h a n g ú a n , de csak i t thon a k a r szolgálatot t e l j e 
síteni, éles megvi lág í tásba h e l y e z i . . . " (Somogyi Munkás , 1919. m á j u s 16.) 
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Zónig István tiltakozását elnyelte a munkástanács egyöntetű lelkesedése,. 
a somogyi 44-es vöröskatonák önkéntes jelentkezése a frontra, a terror
század (Latinka-század) harcosainak határozott frontrakerülési óhaja.86 

A somogy-baranyai 44. dandártól függetlenül alakult meg a Latinkáról 
elnevezett készültség — másként terrorszázad. 

A külső ellenség támadásával egyidejűleg — amint ezt a Somogy megyei 
Munkástanácsnak április 24-i ülése is megállapította — jelentkezett a belső 
ellenség is. Ez a körülmény szükségessé tette egy megbízható belső kar
hatalmi század létrehozását is. 

A Latinka-század a március végi, április eleji napokban alakult meg, 
amely „század teljesen megbízható ipari proletárokból és nagyobb részt 
volt orosz hadifoglyokból áll."87 

Győrffy Antal így emlékezik vissza a század megszervezésére: „Kapos
várott a Tanácsköztársaság kikiáltásakor éppen ülésezett az intézőbizott
s á g . . . 

Azon este megbeszéltük, hogy megszállunk és megvédünk minden köz
tulajdont, a bankokat, postát és minden középületet. Reggel felkerestem 
Latinka Sándort, akivel előzőleg már többször beszélgettünk az oroszországi 
tapasztalatainkról, s javasoltam neki, hogy szervezzünk karhatalmat. Ezzel 
teljesen egyetértett és utasítást adott a közbiztonsági fenntartó század meg
teremtésére. Én először a legnépszerűbb katonatiszteket kerestem fel, aki
ket felszólítottam, hogy lépjenek be az ún. terrorszázadba. Először Adorján 
Józsefet, a 44-esek nagyhírű főhadnagyát kértem fel, aki minden további 
nélkül vállalta is, utána Mike Imrét, Reis Józsefet. . . Amikor megvolt a 
tiszti keret, a legmegbízhatóbb szervezett munkásokat, volt hadifoglyokat 
kerestük fel. Megbeszélést folytattam akkor Somogyi Pállal, s az ő segítsé
gével sikerült Kaposváron a legmegfelelőbb elvtársakat bevonni. Létre
hoztuk a 250 főből álló századot. A közvélemény először félve fogadta ezt 
az alakulatot. Egy hét múlva, amikor látták, hogy a kommunisták közbiz
tonságot teremtettek, a legnagyobb szeretettel vettek körül bennünket és 
megnyugodtak . . ,"88 

A készültségi, illetve a terrorszázadok országszerte a munkások legöntu-
datosabbjaiból alakultak meg, azokból a dolgozókból, akiknek a munkás
hatalom féltése, a belső ellenség elleni harc adott fegyvert a kézbe. így a 
terrorszázadok a munkásosztály öntevékenységének fényes bizonyítékai or
szágszerte és Somogy megyében. 

Bár a Latinka-század kifogástalanul látta el feladatát: az ellenforradalmi 
kísérletekkel szemben példával, kellő szigorral eljárt, működése nyomán a 
diktatúra alatt egyetlen emberéletben nem esett kár. Amikor az országos 
tapasztalatok alapján a terrorcsapatok önálló keretben tartásának megszün
tetése, illetve a Vörös Hadseregbe való beolvasztása napirendre került, a 
Hadügyi Népbiztosság külön intézkedést adott ki a Latinka-századnak a 
Vörös Hadseregbe való beolvasztására.89 

A kaposvári Munkástanács hosszas vita után egyhangú helyesléssel vette 
tudomásul a 44. dandár 3 zászlóaljának a csehszlovák frontra való indítá-

86 Győrffy An ta l és Somogyi (Steiner) Pá l a m u n k á s zászlóalj pol i t ikai b iz tosa inak vissza
emlékezése és KÁL. Fő i spán i i ra tok , 55/1919. 

87 KÁL. Fő i spán i i ra tok , 55/1919. 
88 Györtfy Antal: Somogyi tizenkilencestek. Kaposvár , 1959. 24—25. o. 
89 La t inka a Hadügy i Népbiztossághoz (Szántó Béla népbiz tos-helyet teshez) fordul t a k é 

szültségi századnak önálló ke re tben való további f enn ta r t á sa é rdekében . Ezek m á r a d ik t a tú ra 
utolsó napja i . A köve tkező n a p o k egyikén (július 30-án) a Hadse reg - főpa rancsnokság a La-
t inka-századot t áv i r a tban a déli demarkác iós vona l ra rende l te , h iába indokol ta meg Latinka-
a készül tségi század Kaposvá ron m a r a d á s á n a k szükségességét . (KAL. Főispán i i ra tok . 55A919-)-
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sát.90 A terrorszázad katonáinak kérését azonban nem fogadta el: csupán 
a század felének a kimeneteléhez járult hozzá.91 

A somogy-baranyai 44. dandár három zászlóalja május 31-én és június 1-én 
indult el a csehszlovák frontra: a ,,44. ezredtörzs és II. zlj. május 31-én du. 
8h, I. zlj. június 1-én déli 12,10n-kar Kaposvárról, III. zjl. május 31-én du. 
8,50h Szekszárdról útba indult."92 A IV/44. zászlóalj június 12-én indult el 
Kaposvárról az északi frontra,93 s így az I. Határvédkerületi Parancsnok
ság rendelkezésére az V., VI. és VIII/44. zászlóalj (két utóbbi pécsi bányász 
zászlóalj) állott.94 

A 44. dandár I., IL, III/44. zászlóalja Esztergomban vagonirozott ki és 
1919. június 13-án a 8. hadosztály kötelékében érkezett meg a felvonulási 
körletbe,95 a Duna és Léva közötti területre. A 8. hadosztály e területen a 
3. és 4. hadosztállyal együtt nyugati irányban vonult fel. 

A Hadseregparancsnokság június 12-én ismertette szándékát az V. had
test kötelékébe tartozó hadosztályokkal és intézkedett a felvonulásról. Jú
nius 14-én befejeződött a felvonulás. Június 15-én a felderítés és kisebb 
harccselekmények történtek. 

Június 17-én az V. hadtest három hadosztálya megkezdte támadását: a 
3. hadosztály Selmecbánya, a 4. hadosztály Verebély, a 8. hadosztály pedig 
Érsekújvár térségében nyomult előre. 

A június 17-i harcok során a 8. hadosztály elfoglalta Csuzt, Kürtöt és 
Perbétét. Csuzt és Perbétét a 44. vörös dandár katonái rohammal vették 
birtokba. Perbéte elfoglalásában részt vett a kaposvári diákszázad is,96 

amely e harcokban esett át a tűzkeresztségen. 
Június 18-án a 8. hadosztály egyes egységei átkeltek a Nyitrán és Bán

keszi vonaláig nyomultak előre. 
Június 19-én a 8. hadosztály a csehszlovák burzsoá csapatokkal vívott 

harcok során elfoglalta az" Érsekújvártól Keletre levő Rendvét, Zsitvafödé-
mest97 és Komáromszentpétert.98 Rendvénél a csehszlovákok szívósan véde
keztek és a 44. dandár csak a Köbölkútról kapott erősítéssel tudja a hely
séget elfoglalni. A rendvéi harcok során a 44-esek közül többen hősi halált 
haltak, köztük a századparancsnok (főhadnagy) is, akit a csehszlovákok 21 
golyója terítette le, amikor egy facsonkról adta ki a tűzparancsot.99 

Komáromszentpéter elfoglalásakor Adorján százados, zászlóaljparancsnok 
és Győrffy Antal zászlóalj politikai megbízott kimagasló bátorságról és 
nagyszerű harci erényekről tettek tanúbizonyságot: a politikai megbízott, a 
falu kímélése érdekében, tüzérségi előkészítés nélkül rendelte el a tárna-1 

dást. Szentirmai zászlóaljparancsnok azonban ezt ily módon vonakodott 
végrehajtani. Győrffy Antal ekkor magához rendelte Adorján Józsefet, aki 
egyet értve parancsnokával, tüzérségi előkészítés nélkül is lehetségesnek 
tartotta a támadás megindítását. Győrffy leváltotta Szentirmait és Ador
jánt nevezte ki zászlóaljparancsnokká. Mivel az akció tüzérségi előkészítés 
nélkül történt, a támadásban a fő feladat a géppuskásokra hárult. Egyórás 

90 s o m o g y i Vörös Űjság, 1919. m á j u s 31. 
91 KAL. Főispán i i r a tok , 55/1919. 
92 HIL. II . h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g i ra ta i , 60. doboz. A II. had t e s t táv i ra t i je lentése 1919. jún ius 

1-én a H a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g n a k . 
93 u o . II. had tes t 1919. j ú n i u s 13-i t áv i ra t i je lentése . 
94 Uo. II . had te s t 1919. j ú n i u s 18-i t áv i ra t i je lentése . 
95 Uo. II . had te s t 1919. j ú n i u s 13-i t áv i ra t i je lentése . 
96 Balogh Béla t a n á r (volt vöröska tona) 71 éves, Kaposvár . Saját gyűj tés , 1959. 
97 zs i tva födémes elfoglalását n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t e t t e az, hogy egy ra jny i cseh 

in te rnac iona l i s ta á t jö t t a Vörös Hadsereg oldalára . (Fonai P á l 59 éves, Kaposvár , 1959. Saját 
gyűj tés . ) 

98 HIL. II. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g i ra ta i , 60. doboz. A H a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g összefoglaló 
helyzet je lentése 1919. j ú n i u s 19-ém. 

99 Fona i Pá l (volt vöröska tona) 59 éves, Kaposvár . Saját gyűj tés , 1959 
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előkészítő megbeszélés után a támadást a géppuskások 10—15 perces tü
zelése vezette be. Ezután megindult a gyalogság rohama. Mivel a vörös 
állások a falu előtti dombon húzódtak, a település viszont a völgyben terült 
el, a géppuskások a vörös gyalogság veszélyeztetése nélkül tudták lőni az 
ellenséget. 

A roham sikeres volt. A zászlóalj kis veszteséggel (csak egy-két sebesülés 
történt) elfoglalta a falut. A lakosság kitörő örömmel fogadta a vöröskato
nákat. A lelkesedés fokozódott, amikor a falu lakói megtudták, hogy a pa
rancsnokság a helység kímélése érdekében a támadás előkészítéseként nem 
engedte meg a tüzérségi előkészítést. 

Komáromszentpéter elfoglalása után a zászlóalj két napig a faluban ma
radt. Ezután gépkocsira szállva Bajcs elfoglalására indultak. 

Bajcs Érsekújvár vasúti kulcsa volt, ezért a csehszlovákok Bajcs védelme 
érdekében nagy erőt összpontosítottak: erős tüzérséget, páncélvonatot. 
A« bajcsi ütközet reggel 7 órakor kezdődött. A zászlóaljparancsnok a gép
puskások fedezékéből irányította a támadást. Rövid tűzharc után (3 halott 
és több sebesült) az alegységnek sikerült az ellenséges vonalat áttörni és 
felkúszni a szemközt levő domboldalra. Ám ebben a pillanatban a páncél
vonat erős tüzet zúdított a vöröskatonákra. A bátorságáról híres zászlóalj
parancsnok, Adorján József, ekkor merész kísérletet tett a cseh páncél
vonat elfoglalására, de több ellenséges golyótól találva ájultan esett össze. 
A páncél vonatot nem sikerült elfoglalni. A vöröskatonák Baj csőt az 
egész napos tűzharcban sem tudták bevenni, kiinduló állásaikat azonban 
megtartották. Másnap a sebesültek és halottak elszállítása érdekében a har
coló felek kétórás fegyverszünetet kötöttek.100 

Június 20-án a 44. gyalogezred egységei „Érsekújvárra átmenetileg be
hatoltak. Ellenséges páncélvonat támadása elől visszavonultak. Saját tüzér
ségünk az ellenséges páncélvonatot leküzdte."101 

A hátország — Somogy — közben lélegzetvisszafojtva leste a frontról 
érkező híreket. Levelet várt a feleség, fiaiktól a szülők, a falu, városokban 
pedig az egész utcasor. Pünkösdkor (június 11.) azután az I. zászlóalj tele-
fonistái üzentek.102 Június 21-én pedig az I., II., III. zászlóaljhoz tartozó 
katonák.103 Az üzenetek lelkesedést és megnyugvást váltottak ki. 

Június 11-én az éppen ülésező megyei munkástanács buzdító táviratot 
küldött a Vörös Hadseregnek.104 

A hátország frontratekintő, féltő és aggódó, de büszke várakozása jogos 
volt. A somogy-baranyai 44. dandár katonái — egy század kivételével105 

hősiesen küzdöttek a cseh arcvonalon a proletárhaza védelmében. A har
cok során többen megsebesültek. Az ezred (3 zászlóalj) katonái közül hat-
vanan-hetvenen haltak hősi halált.106 Nevük107 ma még alig ismert. 

100 Balogh József (volt géppuskás vöröskatona) 61 éves, Kaposvár, Adorján József 65 éves, 
Kaposvár , Győrffy Antal 64 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés. 1959. 

101 HIL. II. Hadtestparancsnokság iratai. 60. doboz. A hadtest 1919. június 21-i helyzet
jelentése. 

102 Somogyi Munkás, 1919. június 11. 
103 y o . 1919. j ú n i u s 21. 
104 „Somogy megye Munkástanácsa a legmelegebb üdvözletét küldi a diadalmasan harcoló 

magyar Vörös Hadseregnek. Vigyétek végleges győzelemre a vörös lobogót, a prole tárura l 
mat . " (Somogyi Munkás, 1919. június 11.) 

105 Egy század megtagadta a parancsot, illetve gyáván megfutott, mondván, ők e lmennek 
a délszerb frontra, a pestiek pedig jöj jenek a cseh frontra. (Vö. : KAL. Főispáni i ratok, 
71/1919. és Vajda János (volt vöröskatona) 65 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 

106 Győrffy Antal 66 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1919. és Somogyi (Steiner) Pál 61 éves, 
Kaposvár . Saját gyűjtés, 1958. \ 

107 Hősi halot tak közül — akiknek nevét ma még alig i smer jük — megemlí t jük: Sülé János 
szabómunkás , Kaposvár, Hudi István, cukorgyár i munkás , Kaposvár , Hudi József vonatvezető, 
Kaposvár . 
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A 44. vörös dandár előretolt egységei az érsekújvári cipőgyárnál harcol
tak, amikor az esti órákban megjött a hír: az antant parancsára elrendel
ték a Vörös Hadsereg támadásának beszüntetését, a fegyvernyugvást. 

Az antant jegyzéke (Clemenceau jegyzéke) a felvidéken elfoglalt szlovák 
terület kiürítése ellenében a románok tiszántúli visszavonulását, a Tanács
köztársaságnak a béketárgyalásokra való meghívását helyezte kilátásba. 
A jegyzék elutasítása esetén az antant koncentrált támadással fenyegette 
meg a tanácskormányt. 

A Tanácsköztársaság vezetői a felszabadított szlovák terület kiürítése 
mellett foglaltak állást. 

Az antant-jegyzék elfogadása, a támadást beszüntető parancs és a vissza
vonulás híre mély elkeseredést váltott ki a katonákból,108 és ez a nap a 
vöröskatonák legszomorúbb napja lett.109 Az elkeseredés itt-ott a fegyelem 
felbomlásához vezetett. l i0 

Az északi frontról való visszatérés után a déli demarkációs vonalnak a 
kaposvári I. határvédkerülethez tartozó szakaszán ,,az összes vörösőr ala
kulatok, úgymint a V., VI. és VII. határvéd zászlóaljak felváltattak a VI/44., 
V/44, és a H/26, nemzetközi zászlóalj által (a H/26, zászlóalj a 80. dandár 
kötelékébe tartozott — M. K.). a sásdi szakaszban a bányász zlj. (két zászló
alj — M. K.) — amely amúgy sem vörösőr alakulat — maradt meg . . "m 

Ezzel együtt a hadtestparancsnokság elrendelte, „hogy a 44 ddr. parság 
vegye át újból a határvédelmi parságot, és e célból induljon útba Kapos
várra . . . A kaposvári határ védkerületi parság Kaposvárott marad. Meg
tartja a parságot a demarkációs vonaltól visszavont három határvéd zlj. 
fölött. . ."i12 

Július 30-án, a hadtestparancsnokság rendelkezése alapján a demarkációs 
vonal I. határvédkerület Kaposvár szakaszában levő H/26, nemzetközi zászló
aljat a IV/44. zászlóalj váltotta fel.113 Így a 44. dandár 5 zászlóaljat (IV., 
V., VI., VII., VIII.) vonultatott fel a déli demarkációs vonal védelmére. 
E jelentős erő összpontosítása a francia imperialisták délről várható táma
dásával függött össze. 

Június 30-án megkezdődött a Vörös Hadsereg visszavonulása. 
Stromfeld Aurél — a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke — nem értett 

egyet a felvidéki területek kiürítésével és az antant-jegyzék elfogadása 
miatt lemondott. Stromfeld helyébe Julier Ferenc került, aki később kap
csolatban állt a szegedi ellenforradalmi kormánnyal. 

Röviddel a magyar Vörös Hadsereg június 30-án megkezdett visszavo
nulása után nyilvánvalóvá vált, hogy az antant nem vonja vissza a Tiszán
túlt megszállva tartó román csapatokat, hogy az antant a tanácskormányt 
becsapta. így a felvidéki visszavonulás az alighogy megalakult Szlovák 
Tanácsköztársaság számára megsemmisülés, a Magyar Tanácsköztársaság 
számára pedig helyre nem hozható hiba lett. 

A felvidéki visszavonulás a fegyelem, valamint a harci kedv jelentős 
csökkenését idézte elő a Vörös Hadseregben. A Tanácsköztársaság vezetői 
új hadi sikerekkel akarták a fegyelmet megszilárdítani és a harci szellemet 
növelni. Egyrészt ilyen meggondolások, másrészt pedig a román királyi 
csapatok július végére tervezett támadásának megelőzése miatt a Tanács-

108 Győrffy Antal 66 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 
109 A katonai parancsnokság parancsszerűen közölte a támadás beszüntetését, majd pedig 

annak a területnek a feladását, amelyet a vörösikaitonak véres harc árán foglaltak el. 
M0 Győrffy Antal 66 éves, Kaposvár. Saját gyűjtés, 1959. 
ill HIL. Hadtestparanesnokság iratai. 60. doboz. A Hadseregparancsnokság 1919. július 14-i 

táviratából. v 
112 Uo. 
113 Uo. Hadtestparancsnokság 1919. július 30-i távirata. 
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köztársaság július 20-ra tette a támadás időpontját, hogy fegyverrel sze
rezzen érvényt az antant-jegyzékben foglaltaknak. 

A júliusi támadás idején ismét szóba került a magyar és az orosz Vörös 
Hadsereg hadászati együttműködése. Az orosz Vörös Hadseregnek Románia 
ellen keletről indított támadása jelentős erőket kötött volna le és meggyen
gítette volna a románok tiszai arcvonalát. Kun Béla ilyen óhajjal táviratot 
is küldött Leninnek. 

Szovjet-Oroszország számára ezek a hetek a forradalom legválságosabb 
ideje volt, amikor minden erejét, létét fenyegető halálos veszély elhárítására 
kellett összpontosítania és nem volt lehetősége a románok elleni támadásra. 

így a románok Beszarábiából felszabadult hadosztályokat dobtak át a 
magyarországi arcvonalra, aminek következtében a támadó magyar Vörös 
Hadseregnek jelentős túlerővel kellett volna megbirkóznia. 

Ezek az objektív körülmények a Tanácsköztársaság számára alaposabb 
előkészületeket, a munkások és parasztok nagyarányú mozgósítását, rend
kívüli intézkedéseket követelt volna meg. Annál is inkább, mert a Vörös 
Hadsereg legfelső katonai vezetésébe az ellenség mélyen beépült és bűnös 
árulásával a románok elleni támadás tervét és haderejét már jóval július 
20-a előtt eljuttatta az ellenségnek. 

A románok elleni július 20-án megindított tiszai támadásban a 8. had
osztály kötelékébe tartozó dunántúli dandárok — a tüzérség, lovasság és 
néhány kisebb egység kivételével —, nem vettek részt. A 8. hadosztályt 
1919 július végére kellett harckész állapotba helyezni.114 

A Vörös Hadsereg májusi újjászervezésekor létrehozott ütegek — köztük 
a 44. üteg — július derekán indultak el a tiszai frontra: ,,Pihenő állásairól 
a 8. tüzérdandár és 17. tüzérezred parság 1/17., 1/44. osztályparság, 11/17., 
IV/17., IV/20., V/20., 11/44. ütegek elindultak . . ,"115 Ezek az ütegek az arc
vonalon az I. hadtest kötelékébe tartoztak. 

A II. hadtestparancsnokság alárendeltségébe tartozó 7. huszárezred, 
amelyet dunántúli egységekből — köztük a 44. dandárból — hoztak létre, 
1919. július 17-én ,,négy lovas, kettő géppuskás szd-dal, egy üteggel elindult 
a harctérre . . ."116 

A 2. hadosztály kötelékébe tartozó a 68-as gyalogezred alárendeltségében 
harcoló 44-esek Mindszent felszabadításában vettek részt.117 

Július 20-án a hajnali órákban nagyerejű tüzérségi tűz után indult meg 
a Vörös Hadsereg támadása a román királyi csapatok ellen. A tüzérségi 
előkészítést követően Szolnoknál, Csongrádnál és Tokajnál keltek át a csa
patok. A Vörös Hadsereg támadása az első napokban jelentős térnyeréssel 
járt : július 24-ig felszabadult Mindszent, Rakamaz, Szentes, Törökszent
miklós, Mezőtúr, Túrkeve, Kondoros és Karcag. 

A „Dunántúli 7. huszárezred . . . mindjárt első harci ténykedéseivel ki
válóságának adta tanújelét. . ."118 

Július 24-én azonban nemcsak Mindszentnél, de az egész fronton meg
fordult az események menete; a túlerőben levő román hadsereg tartalékai
val együtt támadást indított a Vörös Hadsereg tudatosan fedezetlenül ha
gyott szárnyai ellen. A nagyerejű akció és a bekerítés veszélye miatt, július 
25-én m e g k e z d ő d ö t t a V ö r ö s H a d s e r e g n e k a T i sza j o b b p a r t j á r a v a l ó v i s s z a 

nő HIL. Hadtestparancsnokság 60. doboz. A Hadsereg-főparancsnokságnak küldött 1919-
j Ulms 24-i táviratból. 

115 Uo. Átirat az I. hadtoestparancsnoikságnak (keltezés nélkül). 
116 Uo. A Hadsereg-főparancsnokságnak küldött 1919. július 17-i táviratból. 
117 Sára Ferenc 59 éves, Kaposmérő. Saját gyűjtés, 1959. 
118 HIL. II. hadtestpanaincsnokság iratad. 60. doboz. A hadtastpanancsnaknságnak küldött 

1919. július 24-i táviratból. 
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vonulása. Július 29-én egy-két ponton a román csapatok átkeltek a Tiszán. 
A Vörös Hadsereg a nagy túlerővel támadó román hadsereget nem tudta 
már megállítani. 

A visszavonuló vörös csapatokban a fegyelem meglazult,119 s a Hadsereg
parancsnokság nem tett megfelelő intézkedéseket a hadsereg bomlásának 
megakadályozása érdekében. 

A 8. hadosztály — köztük a 44. ezred — július utolsó napjaiban indult 
a frontra.120 Az elindulás előtt útban levő vagy beérkezett egységeiben is 
érezhető volt a felvidéki visszavonulás következménye, a harci kedv jelentős 
csökkenése, amelyet a Hadseregparancsnokság nem minden túlzás nélkül 
így fogalmazott meg: ,,ho. harckészültségéről jelentem: 17. gyalogezred csak 
egy zlj-ból áll, hazavágyó, harci kedve nincsen. 18. gyal. ezred kiképzése 
jó, de beérkezett menetszázadok alacsony értékűek . . . 20. ezred nem haj
landó magát elszállíttatni hagyni. 44. ezred . . . A katonák csak Kaposvá
ron akarnak szolgálni. Bár politikai megbízottak ebben az irányban nagy 
erőfeszítéseket tesznek, de csak az l-es és Il-es zlj-nál tudtak némi ered
ményt elérni . . . ha elszállításra sor kerülne, ez a két zlj. volna kapható 
erre . . ."121 

A 44. ezred 3 zászlóalja (I., II., III.), amelyek eddig olyan derekasan har
coltak a román (II. és IV. zászlóalj) és csehszlovák fronton (I., II., III., IV. 
zászlóalj) a hadseregparancsnokság borúlátó jóslata ellenére elindult a 
frontra. Közben azonban a tanácskormány lemondott. 

KAPOAb MECAPOlil 

MATEPHAAbI K HCTOPHH 44. KPACHOH EPHrAflbl 
«UIOMOßb—EAPAHfl» 

Pe3K>Me 

B ycAOBHHX BbicoKoro HapoAHoro 3HTy3Ha3iua, nocAe npoB03rAauieHHH npoAeTapcKoft 
AHKTaTypw, HanaAacb opraHH3aijHH 4 4 . KpacHoň őpnraAbi B L U O M O A C 

r i o nepBOMy npH3MBy npHuiAH co3HaTeAbHwe SACMCHTM OKpaHH ropoflOB H flepeßeH-
cKofi öeaHOTM B KpacHyio ApiwHK). 3-ero anpeAH ABa ÖaTaAbOHa, a 19-oro anpeAH yme ne-
Tbipe ÖaTaAbOHa npHHaAAemaAH K 4 4 . őpHrafle, KOTOpan HaxoflHAacb B nonoAHeHHH. 

Bypaíoa3HH coceAHHx cTpaH, cofleScTByn c aHTaHTofi, npnroTOBHAacb K yHHHTOtfîeHHio 
CoBeTCKoň PecnyŐAHKH, 16-oro anpeAH HacrynaAH pyMWHCKHe KopoAeBCKHe BoficKa, a 29-
ro anpeAH HexocAOBan,KHe 6yp*Koa3Hbie BoficKa. 

TaK KaK npe^aTeAH — HaqaAbHHKH AHBH3HH «CeKeAb» — OTKPWAH AOpory pyMWH-
CKHM KOpOAeBCKHM BoficKaM, npHMO B TbIA BCHrepCKofi KpaCHOÍÍ apMHH, KpaCHaH ApMHH 
BbiHyíKAeHa 6wAa OTCTynaTb. 

B o BpeMH 3aTHCcKHx onepaijHH 4 4 . ö p H r a a a BXOAHAa B cocTaB 4 . AHBH3HH H OTAHHHO 
BoeBaAa y r . XaíÍAycooocAO BO BpeMH KOHTpHacTynAeHHH npoTHB pyMWHCKHx KopoAeB-
CKHX BOHCK. 

BoeHHoe noAoíKeHHe COBCTCKOH PecnyŐAHKH K KOHijy anpeAH 6 W A O KaTacTpoijHHecKHM. 
KoMMyHHCTW, BepH B peBOAioijHOHHyK) SHeprnio BeHrepcKoro p a ô o q e r o KAacca, BWCTy-
naAH 3a npoAOAJKeHHe é o p b ô w . 

CAeayn 3a őyaaneniTCKHM npoAeTapnaTOM, p a o o n n e ropofla KanoniBap, B KOHije anpeAH 
npHHHAH peuieHHe o TOM, MTO BceM Haao HBHTbCH B KpacHyio ApMHK). I l o 3T0My peuieHHio 
Bpo$coK)3bi npoBeAH coôpaHHe H BMACAHAH cpeAH CBOHX MACHOB He HeOŐXOAHMMX H Ha-
«laAacb opraHH3aiiHH paôoMHx ôaTaAbOHOB ropofla KanoniBap . 

119 Uo. Hadse reg- főparancsnokság je lentései jú l ius 30-tól. 
120 u o . Hadse reg - főpa rancsnokságnak kü ldö t t jú l ius 30-i je lentés a hadosz tá ly ha rckészü l t-

•"^géről. 
*n Uo. 

36 

К А Р О Л Ь М Е С А Р О Ш 

М А Т Е Р И А Л Ы К ИСТОРИИ 44. КРАСНОЙ БРИГАДЫ 
«ШОМОДЬ—БАРАНЯ» 

Резюме 

В условиях высокого народного энтузиазма, после провозглашения пролетарской 
диктатуры, началась организация 44. красной бригады в Шомоде. 

По первому призыву пришли сознательные элементы окраин городов и деревен
ской бедноты в Красную Армию. 3-его апреля два батальона, а 19-ого апреля уже че
тыре батальона принадлежали к 44. бригаде, которая находилась в пополнении. 

Буржоазия соседних стран, содействуя с антантой, приготовилась к уничтожению 
Советской Республики, 16-ого апреля наступали румынские королевские войска, а 29-
го апреля чехословацкие буржоазные войска. 

Так как предатели — начальники дивизии «Секель» — открыли дорогу румын
ским королевским войскам, прямо в тыл венгерской красной армии, Красная Армия 
вынуждена была отступать. 

Во время затисских операций 44. бригада входила в состав 4. дивизии и отлично 
воевала у г. Хайдусобосло во время контрнаступления против румынских королев
ских войск. 

Военное положение Советской Республики к концу апреля было катастрофическим. 
Коммунисты, веря в революционную энергию венгерского рабочего класса, высту
пали за продолжение борьбы. 

Следуя за будапештским пролетариатом, рабочие города Капошвар, в конце апреля 
приняли решение о том, что всем надо явиться в Красную Армию. По этому решению 
Профсоюзы провели собрание и выделили среди своих членов не необходимых и на
чалась организация рабочих батальонов города Капошвар. 

119 Uo. Hadsereg-főparancsnokság jelentései július 30-tól. 
120 uo. Hadsereg-főparancsnokságnak küldött július 30-i jelentés a hadosztály harckészül t-

"""Sgéről. 
*n uo. 



KÄROLY MßSZÄROS 

BEITRÄGE ZU DER GESCHICHTE 
DER SOMOGY—BARANYAER 44. ROTEN BRIGADE 

Rezension 

Die Aufstellung der 44. roten Brigade fing im Komitat Somogy zwischen jener 
emporsteigenden völkischen Begeisterung an, welche das Ausrufen der Proletar-
diktatur gefolgt hat. 
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Тронулась и деревня, но уже не с таким энтузиазмом, как в конце марта и в на
чале апреля. 

Переорганизованная Красная Армия группировалась в четырёх (I . II. I II . IV . ) 
корпусах. 

44. бригада «Шомодь—Бараня» принадлежала к 8. дивизии II. корпуса. 
Южнославянское королевство не наступало во время румынского и чехословацкого 

наступления, но не было известно, когда начнёт вооружённое действие. Таким обра
зом Красная Армия — в том числе и 44. бригада — была вынуждена связывать зна
чительные военные силы на южной демаркационной линии. 

В конце мая началось контрнаступление Красной Армии против чехословацкой бур-
жоазной армии. Красноармейцы с 30-ого мая по 10 -ое июня освободили Северную 
Венгрию и большую часть Восточной Словакии. 

44. красная бригада «Шомодь—Бараня» до 10-ого июня в северной компании не 
участвовала. Участие 44. бригады стало на очередь тогда, когда в эамыслях Коман
дование Армии в начале июня развёртывался план нового наступления. 

Командование Красной Армии из 3., 4. и 8. дивизий создало новый корпус — V . 
корпус — чтобы он начал наступление на Запад на территории между Левице и 
Дунаем. 

На заседании 31-ого мая рабочий совет города Капошвар единогласно одобрил от
правление трёх батальона 44. бригады на чехословацкий фронт. 

Три батальона 44. бригады в середине июня пришли в состав 8. дивизии в районе 
сбора. 

17-ого июня три дивизии V. корпуса начали наступления. 
8. дивизия во время боёв 17-ого июня заняла с. Чуз, Кюрт и Пербете. С. Чуз и 

Пербете были взяты штурмом солдатами 44. красной бригады. 
Во время боёв 18-ого и 19-ого июня 8. дивизия заняла Рендве, Житвафодемеш и Ко-

маромсен.тпетер. Рендве было взято 44. бригадой в результате сильных боёв. 
Отряды 44. бригады были в наступлении у обувной фабрики в Нови-Замках, ког

да в вечерные часы пришло известие о том, что из-за список антанты принималось 
решение о прекращении наступления Красной Армии и о перемерии. 

Список антанта, список Клемансо обнадёживали отступлением румынских королев
ских войск в случае отступления с занятых в Северной Венгрии территорий. 

В случае отказа в списке антанта угрожала Советской Республике концентриро
ванным наступлением. Руководители Советской Республики решили принять списки 
Клемансо. 

Отступление, которое началось 30-ого июня, привело к значительному понижению 
дисциплины и воинственности в Красной Армии. Руководители Советской Респуб
лики с целью укрепления дисциплины, а с другой стороны предотвращения румын
ского наступления, планированного на конец июля, наметили день наступления про
тив румынских королевских войск на 20-ое июля, чтобы с оружием привести в силу 
список антанты. 

Наступление 20-ого июля, после начального выигрывания пространства, вследствие 
предательства рухнуло. Советская Республика отказалась от власти. 

В заключении можно сказать, что 44. красная бригада «Шомодь—Бараня» стояла 
на страже демаркационной линии, отлично воевала в одинаковой мере и против ру
мынских королевских и против чехословацких буржоазных войск. 



Auf den ersten Ruf kamen die klassenbewussten Elemente der Vorstadt und 
des Dorf endes in die Rote Armee. Es gehörten am 3. April zwei, am 19. April aber 
schon vier Bataillonen zu der 44. Brigade, welche unter Auffüllung gestanden ist. 

Die Bourgeoisie der benachbarten Länder — zusammenarbeitend mit der En
tente — rüstete sich zu der Vernichtung der Räterepublik. Am 16. April griffen 
die königlichen rumänischen Truppen, und am 29. April die Truppen der tschecho
slowakischen Bourgeoisie an. 

Da die verräterischen Führer der Szekler-Division vor den königlichen rumäni
schen Truppen den Weg in den Rücken der ungarischen Roten Armee geöffnet 
haben, musste sich dieselbe zurückziehen. 

Während der Operationen jenseits der Theiss gehörte die 44. Brigade in den 
Verband der 4. Division. Bei Hajdúszoboszló kämpfte sie tapfer während des 
Gegenangriffes gegen die königlichen rumänischen Truppen. 

Die militärische Lage der Räterepublik wurde am Ende April katastrophenartig. 
Die Kommunisten, im Glauben an die revolutionäre Energie der ungarischen Ar
beiterklasse, nahmen neben der Fortsetzung des Kampfes Stellung. 

Die Kaposvárer Arbeiterschaft, das Budapester Proletariat nachahmend, hat am 
Ende April einen Beschluss gefasst: alle Männer müssen sich melden in die Rote 
Armee. Dem Beschluss gemäss hielten die Gewerkschaften eine Sitzung, wo sie die 
Entbehrlichen von ihren Mitgliedern bezeichneten, und die Aufstellung der Kapos
várer Arbeiterbataillonen fing an. 

Auch das Dorf rührte sich, aber nicht mehr mit dem Enthusiasmus wie am Ende 
März, Anfang April. 

Die reorganisierte Rote Armee gruppierte sich in vier Armeekorps (I., II., III., 
IV). 

Die Somogy—Baranyaer 44. Brigade gehörte zum Verband der 8. Division des 
II. Armeekorps. 

Das jugoslawische Königreich griff während des rumänischen und tschecho
slowakischen Angriffes nicht an, doch man konnte nicht wissen, wann es eine be
waffnete Aktion führen wird, deshalb musste die Rote Armee — auch die 44. Bri
gade — bedeutsame militärische Kräfte bei der südlichen Demarkationslinie be
halten. 

Am Ende Mai begann der Gegenangriff der Roten Armee gegen die Armee der 
tschechoslowakischen Bourgeoisie. Die roten Soldaten befreiten von 30. Mai bis 
10. Juni Nord-Ungarn und den grössten Teil der Ost-Slowakei. 

Die Somogy—Baranyaer 44. rote Brigade nahm bis 10. Juni am Nordfeldzug nicht 
Teil. An die Teilnahme der 44. Brigade kam dann die Reihe, als anfangs Juni in 
den Vorstellungen des Armeekommandos ein Plan einer neuen Offensive sich ent
faltet hat. 

Das Armeekommando rief von den 3., 4. und 8. Divisionen ein neues Korps, das 
V. Armeekorps ins Leben, damit es in dem Gebiet zwischen Léva und der Donau 
in westlicher Richtung den Angriff beginne. 

Der Kaposvárer Arbeiterrat nahm auf der Sitzung am 31. Mai mit einheitlicher 
Billigung zur Kenntnis, dass 3 Bataillonen der 44. Brigade auf die tschechoslowaki
sche Front abmarschierten. Die 3 Bataillonen der 44. Brigade kamen Mitte Juni in 
dem Verband der 8. Division in den Aufmarschbereich an. 

Am 17. Juni fingen drei Divisionen des V. Armeekorps den Angriff an. 
Während der Kämpfe am 17. Juni eroberte die 8. Division Csuz, Kürt und Per

bete. Csuz und Perbéte eroberten die Soldaten der 44. roten Division mit Sturm. 
Während der Kämpfe am 18. und 19. Juni eroberte die 8. Division Rendvé, 

Zsitvafödémes und Komáromszentpéter; Rendvé geriet durch schwere Kämpfe in 
die Hände der 44. Brigade. 

Die Einheiten der 44. Brigade waren bei der Érsekújvárer Schuhfabrik im Kampf, 
als in den späten Stunden die Nachricht ankam: Wegen des Bordereaus der Entente 
wurde die Einstellung des Angriffes der Roten Armee und der Waffenstillstand 
verordnet. 

Die Note der Entente, die Clemenceau-Note, stellte den Rückzug der königlichen 
rumänischen Truppen in Aussicht, falls das eroberte Gebiet Oberungarns geräumt 
wird. Im Falle der Ablehnung der Note bedrohte die Entente mit einem kon-
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zentrierten Angriff die Räterepublik. Die Führer der Räterepublik naihmen neben 
der Annahme der Clemenceau-Note Stellung. 

Der am 30. Juni beginnende Rückzug verursachte ein bedeutendes Sinken an 
Disziplin und Kampflust in der Roten Armee. Die Führer der Räterepublik be
stimmten — einesteils um die Disziplin zu konsolidieren, anderseits um den auf 
Ende Juli geplanten Angriff der königlichen rumänischen Truppen zuvorzukom
men — den 20. Juli als Tag des Angriffes gegen die königlichen rumänischen 
Truppen, damit sie das in der Entente-Note Zusammengef asste zur Geltung bringe. 

Der Angriff am 20. Juli brach nach der anfänglichen Raumgewinnung zusam
men, die Räteregierung hat abgedankt. 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Somogy—Baranyaer 44. rote 
Brigade bei der Demarkationslinie auf der Wache stand, dass sie tüchtig gekämpft 
hat gleichmässig gegen die königlichen rumänischen Truppen und gegen die Trup
pen der tschechoslowakischen Bourgeoisie. 
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A MAGYARORSZÁGI UTOLSÓ TÖRÖK HÁBORÜ 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE 

1788-89-BEN 

Takáts László 

A revansista eszméktől fűtött Törökország 1787. augusztus 24-én hadat 
üzent a cári Oroszországnak, azzal a céllal, hogy visszaszerezze azokat a te
rületeket, amelyekről 1774-ben a kücsük-kainardzsi békében kénytelen volt 
lemondani. Különösen a Krím elvesztése miatt félt a cári fekete^tengeri 
hatalom megerősödésétől. A Monarchia az oroszokkal kötött szövetség kö
vetkeztében lépett háborúba. A bécsi körök némi területnyereséget is re
méltek a Balkánon és Galíciában, de szerették volna egy könnyű győzelem 
fényével megszelídíteni a birodalom több pontján, különösen Magyaror
szágon mutatkozó nyugtalanságot, kedvezőtlen politikai légkört.1 

II. József egységesítő, abszolút monarchista politikája hazánk legkülön
bözőbb társadalmi rétegeiben elégedetlenséget váltott ki. Úgyszólván csak 
a főrendek tartottak ki a császár birodalmi elgondolásai mellett, a nemes
ség mereven szembehelyezkedett az udvar politikájával a németesítés, külö
nösen pedig az adóztatási terv miatt. Az idejétmúlt nemesi kiváltságok 
elleni támadás haladó jellegű volt ugyan, de adott időben elsősorban az 
osztrák érdekeket szolgálta. A magyar nyelv használata, az újra divatba 
vett magyar viselet kifejezője volt a nemesség ellenállásának. Felzúdulást 
keltett soraikban az a rendelet, hogy ők is kötelesek terménybeszolgálta
tásra, melyekért jórészt csak a háború után visszaváltandó kincstári elis
mervényt kaptak.2 Ezekben az években polarizálódó értelmiségnek csak 
kisebb része maradt hű a haladónak elismert császárhoz (Hainóczyék). Más, 
talán az értékesebb részük a gyarmatosító-németesítő politika miatt a ma
gyar jozefinista ellenálló irányzatot építgette, de voltak olyanok is, akik az 
Ausztriával feszült vagy ellenséges viszonyban levő porosz, francia és angol 
politikai körök felé kerestek kapcsolatot. A parasztság sokáig legkitartóbb 
híve volt a császárnak, hiszen a jobbágyrendelettel rendezte az uraságokkal 
szembeni sokévszázados viszályát. A megelőző évek aszályai, a háború 

1 H. Balázs É.—Makkai L.: Magyarország története 1526—1790. A késői feudalizmus kor
szaka. Tankönyvkiadó, 1962. 528. o.; Criste, O.: Kriege unter Josef n . Wien, Seidel, 1904. 143. 
és 270. o.; Nosinich, J.—Winer L.: Kaiser Josef n . als Staatsmann und Feldherr. Wien. 
Seidel, 1885. 285. o.; Schwelghof er : Betrachtungen über die Ursachen und Folgen des gegen
wärtigen Türkenkriegs. Frankfurt—Wien, Zierch, 1788. 

2 Marczali H.: A hadsereg élelmezése az 1788—90. háborúban. Századok, 1915. 1. sz. Ír o. 
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miatti erőszakos gabonabeszolgáltatás és adóztatás a nemzetieskedő nemes
ség felé húzta. Nem egy helyen véres összeütközés volt a rekviráló karha
talom és a parasztság között. A háború első évében sokan átszöktek a tö
rökhöz. Az 1784-i Horia-Closca parasztfelkelés véres elfojtása nemcsak az 
erdélyi románságot állította szembe az uralkodóval, de a földesurak rideg 
egysége megrázta a magyar parasztot is. A rendi érdekek lehetetlenné tet
tek egy forradalmi nemzeti összefogást. 

A nemzetközi politika jó néhány ismeretlen tényezőt rejtett magában. A 
holland—belga tartományok szabadságukért küzdöttek, a francia forrada
lom viharfelhői tornyosultak nyugaton. A porosz—osztrák szövetség látszó
lag biztosította Ausztriát, hogy déli irányban hadat viseljen. A poroszok
nak viszont Németalföld irányában voltak területi elképzeléseik, ennek ér
dekében Angliával titkos szövetséget építettek ki. Franciaország számára 
— a nehéz belpolitikai helyzetben — jól jött volna egy hollandiai győze
lem, nem is törte magát, hogy a portánál valamit is tegyen a török—osztrák 
háború megelőzése érdekében. 

Ausztria a fegyverzet, a felszerelés, a műszaki csapatok, különösen pedig 
a tüzérség fejlesztése következtében katonailag megerősödött. A katonai 
költségekre szükséges pénzt a császár kíméletlen következetességgel gyűj
tötte össze. A 300—350 ezer főt kitevő hadseregből 250 ezres sereget tudott 
a déli határokra felvonultatni. A szétesőben levő török birodalom hadereje 
a már száz év óta sorozatosan elszenvedett vereségek után nem tudott ütő
képesen kiállni — a szultán azonban túlértékelte erejét. A 400 ezerre be
csült török hadseregnek legfeljebb egyharmada volt harcos állomány. 

Az 1768—74-es török háború után Oroszország tekintélye és becsvágya 
megnőtt, erős flottát épített ki, olyan hadvezérekkel rendelkezett, mint 
Rumjancev és Szuvorov.3 A török arcvonalra két hadsereget irányított, a 
fősereget Potemkin, a másikat Rumjancev parancsnoksága alatt. 

A hadviselő felek számítottak az ellenséges országok népeinek közremű
ködésére. A törökök, kémeik és szökevények jelentései alapján, a több mint 
egyharmad részben magyarokból álló osztrák sereg hangulatát ismerték és 
abban reménykedtek, hogy a Rákóczi-hagyományok újraélednek, sikeres 
háború esetén önálló Magyarország jöhet létre. Ilyen diplomáciai elgondo
lásokat Karácson4 török levéltári anyagban megtalált, a porta haditervében 
azonban magyarországi vérmesebb elképzelések nem szerepeltek. Ausztria 
a Balkán keresztény népeinek felkelésében, a szkutari pasa mozgalmának 
átütő erejében bízott — szintén eredménytelenül. 

A török és orosz hadászati célkitűzés egyaránt világos, hiszen a Duna 
torkolat és a Fekete-tengeri uralom kérdése forgott kockán. Orosz diplo
máciai körökben már felvetődött az európai török hatalom teljes megsem
misítése,5 az osztrák—orosz haditervekben célzás sincs még a Balkán teljes 
felszabadítására, nagyjából csak a Duna vonaláig akarták a törököt vissza
verni. Ausztria „hadászata" jóformán csak a cári szövetség megtartását és 
megerősítését tűzte ki célul, amelyre a várható franciaországi hadviselés 
esetén a poroszok sakkbantartására szüksége volt. A Monarchia sokat nem 
akart kockáztatni, a határon történő felvonulással, több irányban végrehaj
tott „támadással" komoly ellenséges erők lekötését vállalta. 

Európában a feudalizmus hadművészete a XVIII. században élte fényko-

3 Criste: i. m. 150., 189. o.: Enciklopedicseszkij szlovár voennoj cmedicinü (a továbbiakban 
Encikl.) Moszkva, Goszudarsztvennoe izdatelsztvo medicinszkoj literatúru, 1046—50. n i . 771. o. 

4 Karácson I.: A porta terve a magyarokkail 1788-ban. Századak, 1910. 89. o. 
5 Koganiekij, A.: IV. Ruszko—tureakaja vojna 1787—1791. gg. Lásd: Encikl. ív . 1225. o. 
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rát, a század vége felé azonban már hanyatlóban volt.6 Az osztrák és orosz 
hadművészetre Nagy Frigyes elvei nyomták rá a bélyeget. Vonalharcászat 
típusosán az osztrákoknál uralkodott, ami meg is felelt a fentebb említett 
hadászatnak. A cári fősereg, Potemkin vezérlete alatt, hasonlóan hajtotta 
végre a hadműveleteit a határmenti felvonulással és a nem nagy távolságra 
fekvő Ocsakov körülzárásával. Rumjancev és a fősereg egyik hadosztály
parancsnoka, Szuvorov viszont már azt a harcmódot képviselték, amely 
Napóleon alatt érte el tetőfokát: támadást, üldözést, az ellenség teljes meg
semmisítését tűzték ki hadműveleti célnak. így azután csak Moldvában volt 
komoly támadó hadművelet — nagy térnyeréssel. A katonailag is haladó gon
dolkodású József császárnak a háború második évében sikerült megtalálnia 
Laudon személyében azt a hadvezért, aki támadni is mert.7 Addig jóformán 
csak védekeztek, kisebb előretöréseikre válaszul a török Orsovától Karánse
besig betört; akár Bánát teljes elvesztése is bekövetkezhetett volna. Az oszt
rák hadvezetés korlátozott célkitűzéseit a háború végén kötött szisztovói 
béke is igazolja, melyben minden elfoglalt területről lemondott. Itt megint 
az a hadászati meggondolás jutott előtérbe, hogy a várható nyugati háború 
idejére ne legyen sértett és bosszúvágyó Törökország a Monarchia hátában. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Ausztria számára az 1788—89-es 
háború sem politikai, sem gazdasági, sem pedig katonapolitikai szempont
ból nem volt szerencsés. A birodalom népeinek nyugtalanságát nem sikerült 
lecsendesítenie, a belgrádi győzelemmel úgyszólván egy időben kellett Bel
gium elvesztését tudomásul vennie, létrejött a porosz—angol szövetség, 
legfőképpen pedig győzedelmeskedett a nagy francia forradalom, amely új 
hadművészetével 20 éven keresztül az osztrák seregre mérte a legsúlyosabb 
vereségeket. 

* 

Jórészt a Hadtörténelmi Levéltár és a Hadtudományi Könyvtár anyagának 
felhasználásával írt tanulmányban előbb a magyarországi utolsó török há
ború tábori egészségügyi szolgálata megszervezésének általános kérdéseivel, 
az erőkkel és eszközökkel történt manőverezésekkel foglalkozom. A továb
biakban a kórházi gyógyító ellátás rendszerét, majd nagy vonalakban az 
egészségügyi anyagi szolgálat munkáját ismertetem. Végül pár szóban meg
emlékezem a kórházak hadtáp ellátásának néhány érdekesebb vonásáról. 
Nem tárgyalom valamennyi arcvonal eseményeit, csak a fősereg és a vele 
szorosan együttműködött bánáti hadtest8 egészségügyi szervezési kérdései
vel foglalkozom. A teljesség kedvéért megemlítem, hogy a horvátországi 
hadtest Gradiska—Dubicza, a galíciai hadtest — Rumjancevvel és Szuvo-
rovval együttműködésben — Chotin—Foksáni irányában ténykedett. A sze-
rémségi hadtest a Száva, az erdélyi pedig a szorosok védelmét látta el. 

6 Egyetemes és magyar hadművészet története 1/1. (Jegyzet) Budapest, Hadtörténelmi 
Intézet — Zrínyi Kiadó, 1959. 380. o. 

7 Berbir és Belgrád elfoglalása. 
8 Banater Armee-Corps. 
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Az 1788—89-es hadműveletek és azok kórházi biztosítása 



I. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT HELYZETE 
A HÁBORÚT KÖZVETLEN MEGELŐZŐ IDŐBEN 

A volt Osztrák Monarchiában az állandó hadsereg megszervezése a XVIII. 
század közepén lényegében befejeződött. Ugyanakkor még a katonaegész
ségügyi szolgálat erkölcsi és anyagi megbecsülése csekély volt. Alig néhány 
katonakórház működött, a csapatsebészek képzettségéről lesújtó véleménye
ket olvashatunk,9 bár 1750-től már csak egyetemen „vizsgát tett" sebészt 
lehetett a hadseregbe újonnan felvenni. 

A hétéves háború (1756—63) siralmas tapasztalatai után került sor az 
egészségügy reformjára. A katonai egészségügyi szolgálat kiépítése, az ál
landó hadsereg-egészségügy megteremtése a sok vonatkozásban haladó szel
lemű II. József régensségének és uralkodásának idejére esett (1765—90). 

Van Svieten és utóda Störck udvari tanácsadó orvosok elsősorban a 
csapatorvosok belgyógyászati ismereteit látták elégtelennek, ezért javasla
tukra 1775-től a bécsi (gumpendorfi) katonakórházban féléves tanfolyamo
kat indítanak az ezredsebészek részére („auf die Einführung einer einförmig 
verbesserten Kurarth quoad interna")}0 1780-tól már kétéves orvosi-sebészi 
továbbképzést vezettek be.11 Döntő fordulatot mégis a francia Académie 
royale de chirurgie mintájára alapított bécsi katonaorvosi akadémia12 jelen
tette 1785-ben. A katonaorvosi tudomány újonnan létesített bázisa nemcsak 
a főiskolai képzést és továbbképzést jelentette a sebész-doktori cím elnye
réséig bezárólag, hanem egységes gyógyítási és megelőzési elvek kidolgozá
sára, vitás egészségügyi kérdések eldöntésére hivatott tudományos intéz
mény is volt.13 Az uralkodó túlzott támogatását élvező akadémia jórészt 
saját fényében tündökölt, mégis elősegítette a csapatorvosok erkölcsi és 
anyagi helyzetének megszilárdulását. 

Ebben az időben létesítettek egy sor katonakórházat, azokban a gyógyító 
munkát egységes szellemben szervezték meg. Szabályzataikban14 nemcsak 
a kórházi és csapatorvosok jogait és kötelmeit állapították meg, hanem a 
béke és háború egészségügyi feladatait, az intézmények harctéri működését 
is meghatározták. Már békében megszervezték a tábori kórházakat és tá
bori patikákat, biztosították azok felállításának és működésének személyi 
és anyagi feltételeit. Az akadémia irányításával állapították meg a háborús 
egészségügyi anyagi és gyógyszernormákat. Műszerekből, gyógyszerekből és 
kötszerekből egységkészleteket15 állítottak össze. Nagymennyiségű háborús 
egészségügyi anyagot halmoztak fel a bécsi főiskola raktárában, létrehoztak 
azonban területi decentrumokat is.16 Igyekeztek minél feszesebb ellenőrzés 

9 Kirchenberger, S.: Kaiser Josef n i als Reformator des österr. Militär-Sanitätswesens. 
Wien, Graeser, 1890. I. o.; Újhelyi P.: Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária 
Terézia haláláig (1657—1780). Budapest, MTA. 1914. 326. o.; Wrede, A.: Geschichte der K. und K. 
Wehrmacht, Wien, Seidel, 1898. 73. o. 

10 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) General Kommando (GK.) 1775 
72. fasciculus (f). 34. rubrika (r). 87. inatjelzet (ir). 

11 HIL. GK. 1781. 116. f. 34. r. 43. ir. 
12 Medizinisch-Chirurgische Akademie. 

13 Habart, J.: Unser Militär-Sanitätswesen vor hundert Jahren. Wien, Safaf, 1896. 34. o. 
Brambilla, J. A.: Verfassung und Statuten der josephinischen medizinisch-chirurgischen Aka
demie sammt der Ordnung bei Betförderungen zu Magistern und Doktoren der Chirurgie. 
Wien, Trattner, 1786. 11. és 25. o. 

14 Brambilla, J. A.: Reglement für die Kaiserl. Königl. Feldchirurgen in Friedenszeiten 
(I.) . . . in Kriegszeiten (II.). Wien, Trattner, 1788—89.; Instruction für bey den Kaiserl, Kö
nigl. Armeen und in den Feldspitälern angestellten Feld-Chirurgen. Wien, Trattner, 1799.; 
Lasd: HIL. GK. 1779. 100 f. 34. r. 46. ir. 

15 Instrumenten-, Medizln^Kästen, Veirbandgegenständen-Schnappsack. 
16 Medicamenten-Depots. 
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alá vonni az akkor még szerződéses polgári gyógyszerszállítókat,17 jóllehet 
a gyógyszerellátást a hadsereg csak 1794-ben vette teljesen a kezébe.18 

A hadszíntér előzetes tanulmányozása alapján készültek fel összerakható 
és szállítható barakk-kórházak telepítésére kevésbé kultúrált területeken, 
Kirchenberger19 szerint a katonaorvosi történelemben először. 

INSTRUCTION 
fûï lit 

fop Un f ûifrrl SM^L Armeen, unb 
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Chirurgen, 

gtferutft E>et> 3o&ann îljoma« <st>[. ». î ra t tn t i rn , 
f aifctl, tônip.l. Jftofbud)Dt. uni) S3u$&<knbl. 

1 7 7 9 . 

Utasítás a csapatok és kórházak sebészei számára 

r A hatalmas távolságok és a körülményes szállítási viszonyok miatt hozták 
létre a már említett decentrumokat, de számításba -vették a nagykapacitású 
vízszállítás lehetőségét is. Intézkedtek a polgári hatóságok felé a hadműve
leti és hadtáp terület szanálására. Veszélyes betegségek behurcolásának 
megelőzése érdekében, főleg a török határon, katonai felügyelet alatt levő 
ellenőrző és karantén állomásokat állítottak fel. 

Az osztrák hadvezetés tehát egészségügyi szempontból is gondosan készült 
a háborúra. 

IV Medicamenten-Lieferanten. (HIL., GK. 1779. i. m. 6. és 320. ir.) 
lö Kirchenberger, S.: Ohronologische Tabellen zur Geschichte des K. und K. Militär-Sani-

tatswesens. Wien, Safaŕ, 1896. 21. o. 
19 Kirchenberger, S.: Geschichte des K. und K. österreichisch—ungarischen Militär-Sanitätswesens. Wien, Safaŕ, 1895. 173. o. 
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1. A háborús egészségügyi ellátás rendszere 

^ ™ k o d ° h a d s e r e S egészségügyi szolgálatának élén vagy maga a szol
galat fonóké^» vagy pedig egy tábori vezető-törzssebész21 állott. Közvetlen 
™ ľ J f ^ 0 2 ^ 2 f ? S e b < % Z é s 1 t i t k á r - A főseregnél a jobb- és balszárny 
egy-egy tabon torzssebesze22, a melléjük beosztott 2 - 4 alsebésszel harcban 
a centrumban, illetőleg a szárnyakon kötözőhelyet létesítettek, amelyekről 
a későbbiekben lesz szó. A protochirurgus személyi tartalékát képezték az 
akadémia hallgatói, akiket a felmerülő szükség szerint vonultatott be a tá
bori korhazakhoz, illetve csapatokhoz. Önálló hadtestek egészségügyi szolgá
latának főnöke tábori törzssebész volt. A vezető sebészek alárendeltségébe 
tartozott a főseregnél es rendszerint önálló hadtesteknél is 1—1 általános 
orvos.23 * 
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Háborús szolgálati szabályzat sebészek számára 

Állandó jellegű hadsereg-intézetek voltak a tábori kórházak, élükön törzs-
sebesszel, továbbá a tábori patikák, amelyeket szerződéses polgári provisorok 
vezettek. Ebben a korban a tábori és kórházi gyógyszertárak szakszemély
zetet a polgári gyógyszerszállító biztosította, de a továbbiakban a protochi
rurgus, illetőleg kórházban a törzssebész alárendeltségébe tartoztak és rend
szerint kincstári illetményt kaptak. Az egészségügyi szolgálat saját szállító 
eszközökkel nem rendelkezett, a betegek és sebesültek szállítását a hadbiz-
tossag szervezte. 

20 protochirurgus 
21 Feld-Ober-Stabschirurgs. 

22 Feld-Stabschirurg. 
23 Feld-Proto-, illetve Feld-Medlcus. 
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A csapatoknál ezredenként ezredsebészt,24 önálló zászlóaljaknál és szak
csapatoknál zászlóalj-, illetve fősebészt találunk.25 Gyalogezredeknél száza
donként, lovasnál pedig svadronyomként (egy svadrony 2 század, kb. 170 fő) 
egy-egy alsebészt szerveztek. A beosztott sebészeket az ezredsebész, szükség
let szerint, összevonta kórházában (kötözőhelyen) vagy pedig elosztotta az 
alegységek ellátására. 

A proto'chirurgus és a tábori törzssebészek egy vagy több, az ezredsebé
szek egy egészségügyi anyagi kocsival26 rendelkeztek. Ezen szállították a kö
tözőhely felállításához szükséges egységkészleteket, sátoranyagot, síneket stb. 

Az orvosok képzettségét illetően nem szabad túlzott illúziókat táplál
nunk. Az ezredsebészek jórésze már végzett Bécsben valamilyen tanfolya
mot, az öregebbje csak féléveset, az alsebészek tudása azonban nagyon 
hiányos volt. A kiadott belgyógyászati és sebészeti segédletek27 összefoglal
ták ugyan a legszükségesebb tudnivalókat, de egymagukban keveset jelen
tettek a kellő alapképzettséggel nem rendelkező sebészek számára. 

A tábori egészségügyi ellátás a csapatkórházakra (kötözőhelyekre), főleg 
pedig a tábori kórházakra volt alapozva. Táborozó ezred elhelyezési körleté
ben ezredkórházat28 állított fel, ahol csak könnyebb sérülteket és betegeket 
kezeltek. Ha a csapat menetbe vagy harcba indult, a betegeket le kellett 
adni tábori kórházakba. Harcban kötözőhelyekkel találkozunk. Kirchen-
berger és Knorr a csapatkórházakat Loco-Spitälernek29 nevezik, az egykori 
iratanyagban ilyen megnevezéssel mi nem találkoztunk. 

A kötözőhelyet az ezredsebész telepítette az arcvonal mögött, sátorban 
vagy pajtában. A jobb ellátásra való törekvést tükrözi a szabályzat ama 
intézkedése,30 hogy lehetőleg egymás közelében levő néhány ezred orvosai 
állítsanak fel közös segélyhelyet. A csapatkötözőhelyeken általában nem vé
geztek súlyosabb műtéteket, a súlyos sérülteket a protochirurgus vagy a 
tábori törzssebész által felállított kötözőhelyre kellett irányítani ( , , . . . der 
Feld-Stabs-Chirurg ist verbunden, selbst Hand an die schwer Blessirten zu 
legen . . .")31 A hadsereg egészségügyi törzse által felállított kötözőhelyek 
nemcsak a törzsek ellátására szolgáltak, hanem magasabb kvalifikációjú se
gélyhelyek is voltak. (Továbbiakban a törzssebészi kötözőhelyeket önkénye
sen törzskötözőhelyeknek nevezem.) A központban és a szárnyakon létesí
tett törzskötözőhelyek munkájába be kellett vonni a közeli ezredek orvo
sait is. Hasonló módon jelenik meg pár évvel később a cári orosz hadsereg
ben a razvoznüj goszpital,32 amelyet ugyanúgy, mint az említett törzskötö
zőhelyeket a mai hadosztály-segélyhely ősi formáinak tekinthetünk. Nagy 
sebesültáramlás esetén a kórházakból sebészeket is vezényeltek ide, sőt rö
videbb-hosszabb időre le is maradtak a seregtől, ily módon átmenetet alkot
tak a hadsereg-típusú „repülő-kórházak" felé. 

Hadsereg-típusú kórházak a fő-33 és az ideiglenes vagy akkori néven „re
pülő-kórházak"34 voltak. A tábori kórházak állandóbb jellegük miatt épít-

24 Regiiments-Chirurg. 
25 Batal l ions- , Ober -Chi rurg . 
26 Bandagen-Wagen . 
27 Schmitt, W.: Pre isf rage, welche is t die s ichers te u n d bes te Methode , S c h u s s w u n d e n (vul-

n e r a sclopetaria) zu hei len. Wien, Graerf ter , 1788.; Störck, A.: Medizinisch—prakt ischer U n t e r 
r ich t für die Fe ld- und Land-Wundä rz t e I—II. Wien, T ra t tne r , 1776. 

28 Regiments-Spi ta l . 
29 Kirchenberger: Gesch. i. m. 171. o.; Knorr, E.: En twick lung u n d Ges ta l tung des H e e r e s -

San i tä t swesens der eu ropä i schen S taa ten . Hannover , Helwingsche Verl. 1880. 476. o. 
30 Brambüla: Reglement i. m. II . 131. o. 
31 Ins t ruc t ion , i. m. 4. o. 
32 Encikl . i. m . III . 787. o. 
33 Haupt-Spi tä ler . 
34 Fl iegende-Spi tä ler . 
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menyekben, barakkokban települtek. Szabályzatuk szerint az ideiglenes kór
házak munkájába bevonták az ezredsebészeket is („. . . jedes Regiment seine 
eigene Kranken besorgt. . .")35 Ez a megállapítás is azt igazolja, hogy nem 
lehet éles határt vonni a tárgyalt törzskötözőhelyek és a ,,repülő-kórházak" 
között. Az utóbbiak viszont elhelyezésüktől, betegállományuktól és orvosi 
erőiktől függően főkórházzá alakulhattak át. A „repülő-kórházak" a súlyos 
sérülteket és betegeket rendszerint csak szállíthatóságuk eléréséig kezelték. 
Ágylétszámuk 150—500 között változott. 

A kórházi kezelés bázisát a főkórházak alkották, ide kerültek a hosszú 
gyógykezelést igénylő betegek és sebesültek. Általában 1000 ágyasak vol
tak,36 nagy épületekben, laktanyában, kastélyban, vagy barakk-komplexus
ban állították fel azokat. A legutóbbit az 1788—89-es török háborúban, a 
rossz elhelyezési viszonyok miatt, kiterjedten alkalmazták. A főseregnél 
többezer ágyas kórházcsoportot hoztak létre barakkokból Űjvidék és Futak 
között: ezt kórház-centrumnak is nevezték („. . . als das wahre Centrum für 
alle Kranke(-n) von der Hauptarmee zu betrachten").31 A lábadozókat rend
szerint fiók-kórházban38 helyezték el, ahol önálló katonai parancsnokság39 

alá tartoztak, de orvosi és hadtáp szempontból a főkórház gondoskodott 
róluk. Gyógyulás és felülvizsgálat után a betegek vagy a csapathoz kerül
tek vissza, vagy rokkantságuknak megfelelő beosztást kaptak; a teljes rok
kantakat azonban leszerelték. 

A hadműveleti területen levő helyőrségi és várkórházak, kis befogadó ké
pességük miatt, az ellátás szempontjából nem sokat jelentettek, legfeljebb 
a menet közben száUíthatatlanná váltakat helyezték el itt. Egyedül a te
mesvári helyőrségi és tábori kórház alkotott egy komplexust. 

2. A tábori kórházak funkciós típusai 

A kórházak mai értelemben vett szakosításáról abban az időben még nem 
lehetett szó. Egyöntetűen megállapítható, hogy a lábadozókat — az újra-
fertőződés veszélye miatt — következetesen külön kórházakban, vagy 
,,Quasi-kaszárnyákban", kivételesen polgári szállásokon helyezték el. A kü
lönböző mélységben elhelyezkedő kórházaknál észlelhető bizonyos differen
ciálódás, amennyiben a ,,repülő-kórházak"-ba a súlyosak, a mélyebben 
fekvő főkórházakba a szállíthatók kerültek. Az első lépcsőben elhelyezkedő 
ideiglenes kórházakat40 gyűjtőhelyeknek, a második lépcsőben levő belle-
gisit fő gyűjtő- és elosztóhelynek is nevezték. Az 1788 őszén fellépett jár
vány kapcsán egyes kórházakat állandó vagy ideiglenes jelleggel fertőző 
betegek részére tartottak fenn.41 Az ún. Transport-kórházak csak a kiürítés 
biztosításáig tartották maguknál a betegeket.42 A Péterváradon felállított 
6 kórházból 4 kiürítő kórházi feladatot látott el, alaposan megszűrték te
hát a betegeket a Dunától északra fekvő újvidék-futaki kórházbázisra tör
ténő ürítés előtt. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy a fertőző, osztályozó és kiürítő kórházak 
már ebben a korban következetesen és határozott típusokként fordulnának 

35 Brambilla: Reg lemen t i. m. II . 57. o. 
36 HIL. GK. 1788. 236. f. 34. r. 7742. ir . 
37 UO. 264. ir . 
38 Fil iai-Spital . 
39 ReconvaJiesoenten-Koinnrando. 
40 Ruina, Z imony, Versec . 
41 I reg, Kamenicz . 
42 HIL. GK. 1788. i. m. 264. ir . ; HIL. GK. 1789. 253. f. 34. r. 28. ir . ; HIL. GK. 1791. 300. f, 

34. o. 129. i r . 
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elő. Szükségből választott megoldások, amelyek csak később jelennek meg 
szervezett formában az állandó hadseregekben. 

Koganickij43 szerint abban az időben az orosz hadseregben a betegek el
osztása, a kórházak differenciálódása két irányban történt: súlyos betege
ket a közeli, a krónikusakat és természetesen szállíthatókat a távoli tábori 
kórházakba irányították. 

A kórházon belüli szakosítást majdnem mindenütt megtaláljuk. Külön 
osztályon helyezték el a sebészeti és külön a belgyógyászati típusú betege
ket. A sebészetieket — vagy ahogy akkor nevezték — externistákat, sebe
sültekre, skorbutosokra, nemibetegekre, scabiesekre stb. csoportosították. 
Ahol a viszonyok lehetővé tették, ott nemcsak elválasztották a belbetegek-
től a fertőzőket, hanem a különböző megnevezésű ragályos betegeket is kü
lön helyiségekben ápolták (vérhas, rothasztó-, ideg-, váltóláz, lázas kiütések 
stb.). A nagyarányú járvány az elkülönítés hatástalanságán kívül diagnosz
tikus tévedésekre is mutat. 

A kórházak belső szervezésében említést érdemel a felvételi részleg. Kü
lön rendelet mutat rá, hogy amennyiben a kórház épületében erre a célra 
helyiség nem biztosítható, akkor barakkot kell hozzá építeni („. . . zur Über
nahme und Revidierung der ankommenden Kranken . . ,").Vl Az érkező bete
geket a sebészeti és belgyógyászati osztály ügyeletes főorvosa is átvizsgálta 
(belső osztályozás). 

A tanulmányozott forrásokban és irodalomban a kórházak megnevezésé
nél nem találtunk egységes terminológiát. Az előadottakból is kitűnik, hogy 
több átmeneti lehetőség volt az egyes egészségügyi intézetek jellege és tí
pusa között. Ebben a korban keresik a megoldásokat, a szakkifejezéseket 
sokszor helytelenül is használják, hiszen a talált bizottsági és egyéb jelen
téseket gyakran nem orvos szerkesztette. Kötözőhelyek, „repülő-kórházak" 
és a pihentető állomások nem egyszer tábori kórháznak vannak jelölve. Az 
orosz szervezésben ekkor jelentek meg az ún. első-második-harmadik stb. 
vonalbeli kórházak. A mi anyagunkban az említett lépcsőzöttség hasonló fo
galmat fed.45 

3. A sebesültek és betegek kiürítése 

Az arcvonal és kötözőhelyek közötti ürítést a csapat járművek és a lete
lepüléskor felszabadult egészségügyi anyagi kocsik végezték. A hadsereg
hadtápon belüli szállítást a hadbiztosság intézkedési körébe tartozó málha
vonat kocsijai vagy polgári előfogatok hajtották végre. Nagyobb távolságra 
történő szállítást az ellátó trénparancsnokság46 szervezte. A víziszállítás a 
hajózási hivatal, a kikötőhelyek és hajók berendezése a csajkások hatás
körébe tartozott. 

A több lépcsőben felépített kórházi ellátási rendszer folyamatos ürítést 
követelt. Georgievszkij és Szemeka47 tanulmányaiból az csendül ki, hogy a 
cári seregnél a hátországba történő ürítés akkor nem volt jellemző, a sebe
sültek és betegek abban a kórházban gyógyultak, ahová először kerültek. 
Hátországba csak leszerelésre várókat szállítottak. Az osztrák hadseregben 
1788—89-ben részletesebben kidolgozott kiürítési rendszer volt. 

43 Koganickij: i. m. IV. 1228. o. 
44 HIL. GK. 1789. i. m. 242. ir. 
45 HIL. G K 1788. i. m. 264. ir. ; HIL. GK. 1789. i. m. 53. ir. 
46 Proviant-Fuhrwesen-Kommando. 
47 Georgievszkij, A. Sz.: Isztoricseszkij ocserk razvit i ja medic inszkoj szluzsbü a rmejszk ich 

o b ' ed ineni j . Leningrád , Kirov Akadémia k iadás , 1955. 12 o.; Szemeka, Sz.: id. Encikl . IV. 
771. o. 

4 Had tö r t éne lem 49 



A fősereg kórházi és kiürítési rendszere 

A szabályzatokban és beszámoló jelentésekben a sebesültszállítás mód
jaira számos előírást találtunk. A súlyos betegeket fekve, jól alápárnázott 
szekereken, lehetőleg jó utakon kellett szállítani. Az utakat és pihenő ál
lomásokat előre szemrevételezték. „. . . hervorgesucht werden . . .", illetve 
bestimmten Ort genau besichtigen . . .")48 Kerülni kellett a hosszú és meg
erőltető szállítást. A szállítmányokat rendszerint orvos kísérte, nagyobbak
hoz még csapattiszt parancsnokot is jelöltek ki. Nyári vagy esős időben a 
szekerekre ponyvát tettek (ekhó). A kórházakat előre értesítették nagyobb 
szállítmányok érkezéséről. Egyik beszámoló rosszalólag említi azt az esetet, 
amikor a palánkai tábori kórházba bejelentés nélkül érkezett 300 beteg, ami 
súlyos elhelyezési gondot okozott.49 

48 Ins t ruc t ion , i. m. 5. és 20. o. 
49 H l i GK. 1788. i. m. 264. ir . 
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A szállítással szorosan összefügg a pihentető (éjjelező) állomások50 rend
szere. Itt átvizsgálták, átkötötték és étkeztették a betegeket, a szállíihatat
lanokat visszatartották. Működésük azonos a korabeli orosz sztanciákéval.5i 

Az osztrák seregnél több esetben kórházak látták el ezt a feladatot,52 ame
lyeket Transport-Spital-oknák neveztek. Működésük alapján megfeleltek a 
pár év múlva megjelenő francia kiürítő-kórházaknak.53 

A betegek nagy megszaporodása esetén a főkórházakat, de még a főse
reg kórházközpontját is a hátországban levő kórháztáborokba, vagy kato
nakórházakba ürítették. Esetünkben a fősereg Apatinon és Zomboron ke
resztül víziúton Pestre, a bánáti hadtest pedig Aradon át a nagyváradi kór
házakba irányított betegeket.54 

A fősereg egészségügyi intézeteinek telepítési rendszerét az 50. oldalon 
látható ábra mutatja. 

II. A TÁBORI KÓRHÁZAK SZERVEZÉSE ÉS MUNKÁJA 

1. Kórházi ágyszámvetés 

Az egészségügyi ellátás biztosításához az, akkori időben is alkalmaztak 
különböző számvetéseket és eszerint állították fel a kórházakat. A későbbi 
szabályzatokban55 lefektetett 10%-os ágyszükségleti igény most még csak 
kialakulóban volt. A bajor örökösödési háború (1778—79) egészségügyi 
adataiból kitűnik, hogy az ágyszükségletet előzetesen kb. 5%-osra becsülték, 
ami azonban a valóságban felmerült igényt alig fele részben elégítette ki.56 

Az 1786-os nyári hadgyakorlat alkalmával57 Pest környékén összevont 32 
ezer főnyi katonaság részére 3185 ágyat biztosítottak, tehát a 10% felé 
hajlottak. A jelenleg tárgyalt háború számvetéseire vonatkozólag a bánáti 
hadtest irataiból tudunk következtetni. A kb. 30 ezer fős hadtestnél az 
1789. januári egészségügyi helyzetjelentés szerint 2322 beteg volt (8%), 
részükre 3400 ágy állott rendelkezésre. 

Az ezredkórházakat nem számították az ágyszámhoz, mozgás esetén onnan 
le kellett adni a betegeket a tábori kórházba. A bánáti kórházakat ellen
őrző vegyes bizottság is hangsúlyozta, hogy arcvonalukon számítani kell az 
ellenség előretörésével, amikor sürgősen ki kell üríteni az ezredkórházakat 
( , , . . . bei Herannäherung des Feindes eilends . . . transportiert wer
den . . ."p 

Criste59 szerint a bánáti hadtestet a tavaszi hadműveletek kezdetéig 50 
ezer főre töltötték fel. ennek megfelelően állapította meg már januárban a 
kiküldött bizottság, hogy arra az időre 5600 ágyból álló kórházbázist kell 
létrehozni. 

50 Nacht-Sta t ion. 
51 Encikl . i. m. i n . 792. o. 
52 Marodik, P é t e r v á r a d . 
53 Larrey, D. J : Mémoires de ch i rurg ie mil i ta i re et c ampagnes . Paras, Smi th es Buisson 

Kiadó, Stone N y o m d a , 1812—17.; Taháts L.—Takáts E.: A f rancia hadse reg egészségügyi szol
gá la t ának m ű k ö d é s e a napóleoni h á b o r ú k magyarország i szakaszán 1809-ben. Honvédorvos , 
1961. 3. sz. 220—237. 0. 

54 HIL. GK. 1788. i. m. 264., 4700., 7747. ir. 
55 Országos Levél tá r (a t o v á b b a k b a n OL.) Act. commiss . prov. 1809. Raksz . n. cs. No. T 

ad B. márc . 31.; Kirchenberger: Gesch. i. m. 177. o.; Takáts L.—Takáts E . : A hadsereg-egész
ségügy szervezése az 1809-es m a g y a r nemes i fe lkelésben. Honvédorvos , 19-64. 2. sz. 163—184. o. 

56 Kirchenberger: Gesch. i. m. 172. o. 
57 HIL GK. 1786. 207. f. publ . r. 4351. ir . 
58 HIL. GK. 1789. i. m. 53. ir. 
59 Criste: i. m. 182. o. 
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A fentiekből kitűnik, hogy a felállítandó kórházak ágyszámát az élel
mezési létszám 10—12%-ában határozták meg. A 125 ezer főt kitevő főse
reg 25 kórházában 12—13 ezer ágy lehetett felállítva. Az egyes kórházak 
ágyszáma 150—1500 között változott. Bécsből a Dunán leszállított huszon
négy, egyenként 3—400 befogadóképességű barakkból Űjvidék körül 5 db., 
ún. ,,kórház-négyszöget" (karré) képeztek.60 Egy-egy karré önálló kórház
egység volt, 1200—1500 befogadóképességgel. 

A veszteségekről összefoglaló adat nem áll rendelkezésre. Anger61 szerint 
a főseregnél 1788-ban havonta 15—20 ezer beteg volt (12—15%),, Nosi-
nich62 1788 augusztusából 20 ezer betegről számol be. Szemeka szerint az 
1768—74-i orosz—török háborúban 8—15% között ingadozott a havi meg
betegedési arány.63 Az ellenséges behatásból származó egészségügyi vesz
teségek szinte elenyésznek a hatalmas betegszám mellett. Csupán egyes 
ütközetek veszteségi kimutatásait találtuk meg: Belgrád bevétele 768 se
besült és 301 halott áldozatot követelt (1%); a galíciai hadtest kb. egyhó
napos vesztesége a foksáni-martinesti kettős hadműveletben 214 sebesült, 
111 halott (3%); a bánáti hadtest a mehádia—orsovai kétnapos ütközetben 
89 sebesültet és 30 halottat veszített (0,2%). A kisebb-nagyobb csaták és 
ütközetek veszteségeinek további felsorolása nélkül is megállapítható, hogy 
a veszteség zöme megbetegedésekből származik. Anger64 szerint fertőző be
tegségben 33 ezer katona halt meg. A megbetegedési arány miatt vált időn
ként a nagylétszámú kórházbázis elégtelenné és emiatt kellett a pesti és 
nagyváradi kórházakat is felállítani, illetőleg igénybevenni. 

2. Tábori kórházak egészségügyi állománya 

A kórházat törzssebész vezette, beosztottjai fő- és alsebészek voltak, na
gyobb kórházakban pedig általános orvos (medicus)65 is. A kórházban 400 
betegre kellett egy törzsorvost biztosítani, a gyakorlatban azonban 500 
ágyig egy, 1500-ig csak két törzssebész működött. Beosztottakból 100—150 
betegenként egy fő- és négy alsebész volt illetékes. A háborús orvoshiány 
miatt itt is le kellett szállítani az igényeket, fő- és alsebészekben mindössze 
50—60%-os volt a feltöltöttség. A hátországnak számító pesti és nagyvá
radi kórházaknál polgári orvosokat is alkalmaztak.66 A tábori kórházak 
gyógyszerészei polgáriak voltak (lásd később). 

A kórházakban 5 súlyos, vagy 10 könnyű, vagy 20 lábadozó betegre volt 
egy ápoló. 6—8 ápoló felügyeletével altiszt volt megbízva.67 Nem volt köny-
nyű ápolószemélyzetet sem biztosítani, hiszen a járványos betegségek foko
zottan tizedelték soraikat. 1784 óta érvényben levő rendelet szerint altiszt
nek és ápolónak félig rokkant katonákat, invalidusokat kellett alkalmazni.68 

A háborús szükség következtében katonafeleségeket, polgári személyeket, 
különösen az ellenség elől menekülteket is lehetett alkalmazni.69 A vissza
esés veszélye miatt lábadozókat nem volt szabad betegápolásra igénybe 
venni.70 

C0 HIL. GK. 1784. 152. f. 34. T. 5512. ir . ; HIL. GK. 1791. i. m . 129, ir, 
fii Anger, G.: I l lus t r ie r te Geschichte der K. K. Armee . Wien, Anger , 1887. 1065. o. 
62 Nosinich—Wiener : i. m. 330. o. 
63 Szemeka, Sz.: III. Ruszko—tureckaja vojna 1768—74. gg. L á s d : Encikl . IV. 1222. o. 
64 Anger, G.: m i n t 61. jegyzet . 
65 A polgár i é le tben az á l ta lános orvost , a „ d o k t o r t " f iz ikusnak nevezték. 
66 HIL. GK. 1788 i. m. 4700. ir. 
67 Brambilla: Reg lement i. m. II. 120. o. 
68 Zatloukal, L.: Geschichte der K. u n d K. Sanitätsi truppe. Wien, Dr. Roller, 1906. 3. o. 
69 HIL. GK. 1788. i. m. 7008. i r . : HIL. GK 1789. i. m. 216. ir . 
70 HIL. GK. 1789. i. m. 198. ir . 
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A kórház őrzését invalidusokkal, vagy szükség esetén a törzstol vezényelt 
katonákkal oldották meg. A kórház parancsnoka akkor nyugdíjas, vagy fo
gyatékos egészségi állapotú csapattiszt volt. Hogy ez sem volt sine cura 
állás, bizonyítja az a rendelet,71 amely a kórházi szolgálatra jelentkező csa
pattiszteknek illetményemelést, a háború után egy rendfokozattal való elő-
lépést és magasabb nyugdíjat helyez kilátásba. 

A hadtáp személyi állományról később emlékezünk meg. 
Érdemes azonban itt a kórházak magasabb irányító és felügyeleti szer

véről, a Spital-Oberdirection-ról néhány szót szólni. Kirchenberger72 csak 
1808 körüli időre teszi ennek a vezető-felügyelő hatóságnak felállítását, 
korabeli iratokban azonban működését már 1788—89-ben bizonyítottnak 
látjuk.73 A kórházak számára alkalmas helyeket szemrevételezte és kije
lölte. A tábori egészségügyi intézeteket katonai, fegyelmi, elhelyezési, ellá
tási, sőt szakmai szempontból is ellenőrizte. A tábori és az együttműködésre 
kijelölt hátországi kórházak munkáját koordinálta. A sebész és hadbiztos 
szakértővel rendelkező, alapjában katonai igazgatóság vezetője tábornok 
volt. A szerv működésétől függetlenül a protochirurgus valamennyi tábori 
kórház és patika szakmai elöljárója és szemlélője volt. 

3. Kórházi gyógyító eljárásokról 

Alapjában szervezési jellegű tanulmányomnak nem lehet célja, hogy akár 
csak meg is kísérelje az akkoriban alkalmazott gyógy el j árasok tüzetesebb 
ismertetését. Helyette inkább arra szorítkozom, hogy a lőtt sebek kezelé
sével kapcsolatban alkalmazott főbb eljárásokat ismertessem és csak rövi
den emlékezem meg néhány betegség gyógyításáról, amely mai szemmel is 
figyelmet érdemel. 

A lőtt sebek kezelésének korabeli elveit W. Schmitt,74 a bécsi katonaor
vosi akadémia későbbi sebészprofesszora foglalta össze. A nyomtatásban is 
kiadott segédlettel el voltak látva a kórházak és a csapatok, tehát általáno
san használták. Még a következő évszázadban is kiterjedten alkalmazott 
golyókereséssel kapcsolatban azt az álláspontot képviselték, hogy a lőcsa-
torna szondázandó, de kerülni kell a lövedék erőszakos eltávolítását. A go-
lyófögók helyett kést, egyszerű műszereket (csipesz, emelő, csontokba re
kedt golyónál trepán), főleg pedig az újjal való keresést ajánlják. Ki kel
lett azonban venni a lövedéket, ha fájdalmat vagy vérzést okozott. A vak 
lőcsatornát általában feltárták, de inkább csak végtagokon. A lőtt sebet 
hosszirányban átmetszették, hogy az elhalt részek gyorsabban lökődjenek 
ki és hosszúkás heg maradjon vissza. Vérzéscsülapításban az összehúzó sze
rekkel szemben előtérbe helyezték az éralákötést. A sebek szoros tamponá-
lását elvetették. Csonttöréssel járó lövési sérülésnél a szabad csontdarabo
kat eltávolították, a lágyrésszel összefüggőket visszahelyezték. A végtag sí-
nezését, nyugalomba helyezését kiterjedten alkalmazták. Ügyeltek arra, 
hogy a végtag beállítása a normális tartásnak feleljen meg. Mellkasi sérü
léseknél hideg borogatás és nyugtatószerek adása mellett szükségesnek 
tartották, hogy a mell üregben felgyülemlő vérömlenyt időnként lecsapolják. 
Mellkascsapolást végeztek akkor is, ha mellüregi gennyedést (pyothorax) 
észleltek. 

71 HIL. GK. 1788. i. m. 4. ir . 
72 Kirchenberger : Chronol . Tab . i. m. 23 o. 
73 HIL. GK. 1789. i. m. 328. ir. 
74 Schmitt: i. m . 
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A seb szövődményeiként különösen a gennyedest, görcsöket és lázat em
lítik. A gennyedest pozitívan értékelték, a gyógyulás bíztató jelének fogták 
fel, mert idegen testet, elhalt szöveteket, esetleg bennrekedt lövedéket hoz
hatott a felszínre. Véleményük szerint a szervezetet segíteni kellett a geny-
nyedés mielőbbi kifejlesztésében, ezért szívesen alkalmaztak a sebre genny-
-keltő kötéseket (terpentinnel, tojássárgával átitatott kötést stb.). Gyulladás
nál a seb feltárását, különösen pedig nyugalombahelyezését javasolják. 
Görcsös állapotok esetében (idetartozott a tetanus is) a sérült végtagon he-
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Szolgálati szakkönyv a lőtt sebek kezeléséről 

roikus in és ideg átmetszést alkalmaztak, amit jóval később még Larrey is 
végzett.75 Az állapot sebészi gyógyításához még az érvágás is hozzátarto
zott. Nyilván sokkal hatásosabb lehetett a belső terápiaként használt mák
nedv-készítmény, az ópium, valeriána, kámfor stb. Sebesüléssel kapcsolat
ban fellépő lázaknál érvágást, hánytatókat, hashajtókat adtak, de ismer
ték a lázcsillapító chinakérget is. Fej, gége, mellkasi és hasi sérülésnél tilos 
volt hánytatószert adni. Túlzott gennyedésnél rózsaolajjal kevert árpa-
decoctummal mosták a sebet, mirrha port, rózsaolajat tettek rá és száraz 
kötéssel látták el. Sebészi megbetegedéseknél is nagy jelentőséget tulajdo
nítottak a helyesen alkalmazott diétának. 

Sokszor volt szó a sérült végtag nyugalomba helyezéséről, így csodálkozni 

75 Takáts L.—Takáts E.: A francia . . . i. m. 231. o. 
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kell azon az előíráson, hogy a sebeket naponta legalább kétszer át kellett 
kötözni. 

A belbetegségek keletkezésében a levegő megromlásának, miazmáknak és 
a rossz víznek tulajdonítottak jelentős szerepet. Nézetük a korabeli orvosi 
szemléletet tükrözi. A fentiek miatt különös gondot fordítottak az egész
ségügyi intézet helyének kiválasztására, a betegszobák szellőztetésére, füs
tölésére. Szabályzataik az ivóvíz ülepítésére többszörös tiszta lenvásznon és 
tépésen keresztül történő szűrésére adtak utasításokat. A víz forralás elő
nyös hatását ismerték ( , , . . . allezeit besser abgekocht, als roh zu ge
hen . . .")76 A víz javítására borecetet használtak, amellyel norma szerint 
látták el a csapatokat is a fertőző betegségek és a skorbut megelőzése érde
kében. Az ecet kiterjedt alkalmazásáról az akkori orosz—török háború kap
csán Georgievszkij és Szemeka is ír. A fertőző betegségek közül a vérhas 
leírása elég pontos, azonban különböző bélbetegségekkel gyakran keverték 
(„Dysenterien").77 A terminológiában szereplő epés-, rothasztó-, idegláz 
Gortvay78 szerint legtöbb esetben hastífusznak, vagy kiütéses tífusznak fe
lelt meg. 

A betegségek gyógykezelésében fontos szerepet tulajdonítottak a hány ta
tóknak, hashajtóknak és az érvágásnak. A gyógyításban központi helyet 
foglalt el a diétás kezelés, véleményük szerint ugyanis enélkül a legtöbb 
betegség nem, vagy csak alig gyógyítható („. . . . eine gute Diätetik ist die 
erste Medizin, ohne deren Beyhilf schwer oder gar nicht kann geheilt wer
den . . ,").79 A betegeket gondosan megfigyelték, tünetileg kezelték. Fer
tőző és gyanús betegek elkülönítését megkövetelték. Jól ismerték a váltó
lázat, tudták, hogy mocsaras vidéken gyakrabban fordul elő. Gyógykeze
lésében a chinakérget specifikusnak tartották.80 

Pár szóban külön szeretnék megemlékezni a katonaságnál is régóta is
mert és különösen háborús viszonyok között jelentkező skorbutról. Már em
lítettem, hogy megelőzésére borecetes vizet és levest adtak. A betegeket 
elkülönítették, sok zöldfőzeléket, savanyított káposztát, levesben főtt hagy
mát, fokhagymát, vadsóskát adtak. Egyik feljegyzés szerint81 a most tár
gyalt háború alatt igen sok skorbutos megbetegedés lépett fel, amikor a 
fentieken kívül ecetes tormát, vagy ecetes tormás marhahúst rendeltek. Ál
lítólag két hónap alatt felszámolták a skorbutot.82 

III. EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGI ELLÁTÁS 

Az 1788—89-es háború idején az egészségügyi anyag egységes ellátási 
rendszere még nem alakult ki. A hadseregen belül egységes gyógyítási el
veket akartak alkalmazni, ezért vezették be a mai normálelőírásoknak meg
felelő „formulae médicinales"-t, a bécsi fő-katonakórházban szerzett tapasz
talatok alapján.83 A gyógyszerellátás ellenőrzése 1785-től a bécsi katonaor
vosi akadémia kémia-botanika professzorára hárult, aki egyben a gyógy-

70 Schaarschmidt, S.: A b h a n d l u n g e n von F e l d k r a n k h e i t e n . Berl in , Lange , 1758. 133. o. 
77 HIL. GK. 1789. i. m. 53. iir. 
78 Gortvay Gy.: Az ú j a b b k o r ! m a g y a r műve lődés és egészségügy tö r téne te . Budapes t , A k a 

démia i Kiadó, 1953. 18. o. 
79 Brambüla: Reglement i. m. II. 81. o. 
80 Pringle, J.: Beobach tungen ü b e r die K r a n k h e i t e n der Armee . Al tenburg , Richter , 1772. 

435. o. 
81 Kirchenberger: Ka ise r Jos . i. m. 103. o. 
82 A t o r m á n a k m a g a s C-vi tamin tartalmia van . 
83 Brambüla: Reglement i. m. II. 163. és 167. o. 
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szertárak igazgatója84 is volt. A működő hadseregnél a protochirurgus, ön
álló hadtesteknél a tábori törzssebész ellenőrizte a tábori kórházak és csa
patok egészségügyi anyagi ellátását. A gyógyszerbeszerzés- és ellátás pol
gári szállítók kezében volt,85 akiknek nemcsak a Monarchia fővárosában, 
hanem egyes országaiban is voltak gyógyszerraktáraik. Egyébként a polgári 
szükségletet is innen elégítették ki. Perjés86 fejtegetésével egyet lehet ér
teni, mikor a hadsereg ellátásával foglalkozó szállítók szerepét pozitívan 
értékeli (tőkeerős vállalkozók, nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi kapcso
latokkal), ugyanígy számtalan előnnyel járt a polgári gyógyszerkereskedők 
igénybevétele is. Nem is volt addig baj, amíg csak a most is tárgyalt helyi 
jellegű háborúról volt szó. Midőn azonban a napóleoni háborúk idején az 
egész kontinens hadműveleti területté vált, a szállítások bizonytalanok let
tek, a kikötők blokádja miatt drágán, kerülő utakon, vagy sehogy sem tud
tak tengerentúlról drogokat behozni, csődöt mondtak a gyógyszerkereske
dők. Siettek 1793-ban a kicstárral kötött szerződést felbontani.87 

Műszerek, orvosi gépek és kötések biztosítása a bécsi akadémia útján 
történt. Az állította össze a kórházak és a csapatok részére a műszer egy
ségládákat,88 itt szerelték össze a gyógyszerládákat89 is. A kiutalás vagy 
közvetlenül az akadémia raktárából, vagy pedig a Montours-Oekonomie-
Kommission felügyelete alatt levő területi hadbiztosi raktárak közvetítésé
vel történt.90 A hadbiztosság tett ugyan olyan javaslatot, hogy a kimondot
tan egészségügyi jellegű anyagokat a békebeli katonakórházak raktárai 
vagy a gyógyszer-depozitóriumok kezeljék, az udvari haditanács azonban 
nem engedélyezte.91 

Az egészségügyi típusú anyagok harmadik csoportját alkották a kórházi 
felszerelési anyagok (ágy, matrac, takaró, asztal, pad, éjjeliszekrény, élel
mezési eszközök stb.) Ezeket félreérthetetlenül az ellátó szolgálat raktárai
ban92 kellett tárolni, illetve kiutalás alapján onnan felvételezni. 

Az egészségügyi anyagi ellátás rendjét az 57. oldalon látható ábra mu
tatja. 

A katonaorvosi akadémia munkaközössége által összeállított egységládák 
nem voltak egytípusúak. A csapatok részére szolgáló műszerládákban am
putációs, trepanációs és vegyes műszerkészletek voltak, a tábori kórházaké 
golyókereső-fogó, valamint bonckészletet is tartalmazott.93 Önálló zászló
aljak és szakcsapatok gyógyszerládáiban kevesebb, az ezredekében és a tá
bori kórházakéban nagyobb gyógyszer készlet volt. Kötszereket (pólya, té-
pés, sérvkötő, has- és amputációs kötéstípus) ládákba vagy zsákokba cso
magolták és előírt norma szerint osztották el. Zászlóaljanként általában 
100—100 egyszerű és kettős kötést, 120—120 egyszerű és kettős kompresszt, 
5 font94 tépést, 5 uncia95 felkent ragtapaszt, 8—8 felső, illetve alsó végtag
hoz való fémsínt számítottak. Kötszereket csak sebesültek ellátására lehe
tett használni, egyébként zárolt készletet képeztek.96 

84 Apotheken-Di rek tor . 
85 HIL. GK. 1779. i. m. 6. és 320. ir . 
80 Perjés C: Élelemellátás , logisztika és s t ra tégia . HK, 1963. 1. sz. 226. o ; Uő. : Mezőgazda

sági te rmelés , népesség, hadseregé le lmezés és s t ra tég ia a 17. sz. másod ik felében. Budapes t . 
Akadémia i Kiadó. 1963. 178. o. 

87 Orient Gy.: Az erdélyi qs báná t i gyógyszerészet tör ténete . Cluj—Kolozsvár, Minerva, 1926. 
158. o. 

88 In s t rumen ten -Käs t en . 
89 Medizin-Käsl t ien . 
90 H I L . G K . 1779. i. m . 4491. i r . 
91 HIL. GK. 1782. 128. f. 34. r. 3798. ir . 
92 Verpflegs-Magiazin. 
93 H I L . K G . 1795. 413. f. 34. r . 6344. i r . 
94 Egy gyógyszerészfo,nt 420 g. 
95 Egy uncia 35 g. 
96 Brambilla: Reglement i. m. II . 21. 
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Az egészségügyi anyagéllátás vázlata 

A működő hadseregnél a harmincéves háború óta mindig volt valamilyen 
gyógyszertári intézmény.«7 A mostani osztrák—török háborúban a fősereg
nél Ui vidéken, a bánáti hadtestnél Üjaradon, de a többi onallo hadtestnél 
is volt tábori patika.98 Hadművelet alatti áttelepülésről nem találtunk ada
tot A tábori patika feltöltése Bécsben, vagy valamelyik vidéki decentrum-
ban történt. A csapatokat és kórházakat a tábori gyógyszertár lattá el. Rak
tárak közelében elhelyezkedő csapatok és tábori kórházak részére a proto-
chirurgus onnan közvetlenül is utalhatott ki anyagot. Nagy távolságban 
ténykedő csapatok kivételesen polgári patikákat is igenybevehettek." 

97 Medioamenten-Ansitalt. 
98 Fe ld-Apotheke . 
99 H I L . G K . 1779. i. m . 3240. i r . 
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A gyógyszertári személyzet alkalmazásáról már előző fejezetekben szól
tam. A 150 ágynál kisebb kórházaknak önálló patikusa nem volt,100 a gyógy
szertárat a vezető törzssebész kezelte. A személyzetet 1000 és ennél nagyobb 
ágyszámú kórházakban a kincstár fizette, ezt azonban a gyógyszerszállító
val előzetesen szerződésben kellett rögzíteni. 

A gyógyszer és egészségügyi anyag igénylésekor a meglevő készletet is 
jelentették. Az igénylést a kórház-, illetve az ezredparancsnok írta alá, a 
protochirurgus utalványozta. Függetlenül az időszakos vagy soronkívüli 
igénylésektől, a gyógyszertárvezető, illetve ezredsebész havonta felhasználási 
elszámolást készített, amelyet a havi betegforgalmi jelentéssel együtt kel
lett a hadsereg egészségügyi osztályra felterjeszteni. 

Sebesült tisztnek és legénységnek ingyen gyógyszerellátás járt.101 Ha azon
ban a tiszt nem a csapatnál vagy a kórházban kezeltette magát, gyógy
szert és kötszert csak térítés ellenében kapott. A határőrvidéken, különösen 
pedig a hadműveleti területet képező, mocsaras Szerémségben és Bánátban 
a váltóláz kezelésére szolgáló gyógyszereket tisztek is ingyen kapták. 

A háborús ellátásban beváltak a típus gyógyszerformulák és az egészség
ügyi anyagokból összeállított egységkészletek. Az egészségügyi anyag ellá
tás bonyolult rendszerében éppen ebben a háborúban kezdenek kialakulni 
azok a végleges formák, amelyeket a XIX. század első éveiben kiadott sza
bályzatokban már megtalálunk.102 A háború után rendelték el, hogy a 
gyógyszereket és a kimondottan egészségügyi rendeltetésű anyagokat (köt
szerek, műszerek, gyógyszertár-felszerelés) a decentralizált gyógyszer rak
tárakban, a kórházfelszerelési cikkeket pedig a hadsereg ellátó raktáraiban 
kell tárolni.103 A gyógyszerbeszerzést és ellátást 1794-től teljesen a honvéd 
igazgatás vette kezébe.104 A gyógyszerész állomány katonásítása csak a 
XIX. század közepén történt meg.105 

IV. A HADTÁP ANYAGI ELLÁTÁSÁRÓL 

Mindössze néhány szemléltető vonást szeretnék kiragadni, hogy az olvasó 
némi képet nyerjen az anyagi ellátás rendjéről is. 

A kórházak anyagi ellátás szempontjából a hadbiztosság106 alárendeltsé
gébe tartoztak. Nagyobb kórházaknak hadbiztos tisztviselő „hadtápfőnöke" 
volt. A hadbiztosság az anyagokat a területi, vagy a tábori raktárakból 
utalta ki, az intézet felállításakor norma alapján, a későbbiekben igénylés 
szerint, a kiszabatok tekintetbevételével. A területi raktárak helyőrségek
ben, várakban helyezkedtek el. A tábori raktárakat előre szemrevételezett 
és kijelölt helyeken telepítették, útvonalak, víziutak mentén.107 A hadmű
veletekben résztvevő csapatok gyakorlatilag nem távolodtak el nagyobb 
távolságra, így náluk a raktári ellátás típusosnak mondható. Az anyagokat 
a csapatokhoz csapat járműveken, vagy vízen szállították. Nagy távolságra 
a szállító csapat108 vagy a hajózási hivatal109 szállított. Találtunk adatokat 

100 H I L . G K . 1789. i. m . 53. i r . 
101 Uo. 3179. ir . 
102 Kirchenberger: Chronol . Tata. i. m. 23. o.; Takáts L.—Takáts E.: A h a d s e r e g . . . i. m, 

165. o. 
103 H I L . G K . 1792. 329. f. 34. r . 98. i r . 
104 Kirchenberger: Gesch . i. m. 243. o. 
105 ottenfeld, R.—Teuber, O.: Die ös te r re ich ische A r mee von 1700 bis 1867. Wien, Barte— 

Czeiger, 1895. 669. o. 
106 Kr iegs -Kommissar ia t . 
107 OL. A c t . R e g e s t r . 1788. A/1319. sz. 
108 Fuhrwesen-Corps 
109 Schiff samt . 
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Pestről, Tokajból, de Ausztriából történt víziszállításokról is.110 Helyi be
szerzésről alig lehetett szó. A főseregnél sok gondot okozott a vízi úton 
történt széna, szalma és tüzelőszállítás. A tábori raktárakban ruházati 
anyag nem volt elegendő, részben ezért is kellett 1788-ban elég korán téli 
szállásba vonultatni a csapatokat. A fellépett járványokban a zsúfolt elhe
lyezésnek, a fekszalma és tüzelőanyag hiányának is szerepe volt.111 

A tábori kórházakban az említett ^hadbiztos tisztviselő, vagy egy gond
nok állott a gazdasági szolgálat élén. A gondnokságon még néhány beosz
tott (írnok, küldönc) dolgozott. Az élelmezés vezetője112 szerződéses polgári 
személy volt. 

A kórház életében legfontosabb hadtápmunka az élelmezés megszerve
zése volt. Általánosságban volt meghatározva az egy betegre eső napi élelem 
adag: 1 font113 fehér, vagy 1,75 font barna kenyér, 1 font nyers, vagy 0,75 
font főtt hús és 1 meszely114 bor. A beteg állapotától függően rendelték a 
teljes-, negyedes-, harmados-, feles-diétát. Az elkészült ételeket az ügyele
tes főorvosnak rendszeresen, a törzssebésznek időszakonként meg kellett 
vizsgálni, az ételkíosztás pedig csak az osztályos alorvos jelenlétében tör
ténhetett. A gyógyítás fontos részének tartott élelmezés tehát orvosi irá
nyítás és ellenőrzés alatt állott. 

A nagy betegforgalom miatt nem állott rendelkezésre a kórházakban ele
gendő cserefehérnemű. A mosatást kórházban végeztették, csak kivételesen 
adtak kórházon kívül betegfehérneműt. A mosónők nagyjából a betegápo
lókkal azonos illetményt kaptak. A kötéseket a betegápolók vagy maguk a 
betegek mosták. Fertőző betegségben elhaltak ruházatát, kötéseit megsem
misítették. Ár-, pénzügyi-, és illetmény-kérdések számadataival nem szán
dékozom az olvasót untatni. Érdemesnek tartom azonban megemlíteni, hogy 
az ezredsebészig bezárólag 1785 óta illetékes hadipótlékot,115 a kórházi be
osztott orvosoknak és betegápolóknak 1788 szeptembertől, illetve 1784 áp
rilistól engedélyezték. Az illetmény 15—20%-át kitevő pótlék adását azzal 
indokolták, hogy a kórházi beosztottak jobb táplálkozással ellenállóképes
ségüket fokozzák. ( um sich durch bessere Nahrung und Pflege gegen 
die schädliche Einwirkung der ungesunden Luft und der Fatiguen zu 
schützen . . .", illetőleg ,,. . . sie hingegen so viel möglich wider Ansteckun
gen dadurch, dass sie in etwas besser leben können, geschützt wer
den . . .")116 A mai nyelven veszélyességi pótléknak neveznénk. 

* 

Katonaorvos-történeti tanulmányomban szerettem volna képet nyújtani 
olyan katona-, különösen hadsereg-egészségügy működéséről, amely több 
mint 20 éves sorozatos reform után került 1788-ban először háborús alkal
mazásra. A többszázezres hadseregben feszesen szervezett egészségügyi 
szolgálat működött, ahol haladó jellegű, egységes szervezési és gyógyító 
eljárások bevezetése tapasztalható. Néhány szervezési rendszabályuk ma is 
helyesnek tekinthető. A harctér közelségében nyújtandó magasabb kvalifi-
kációjú sebészi beavatkozás lehetőségét Percy és Larrey117 valósították meg 

110 OL. Aot. Reges t r . 1788. A/1319, sz. 
111 Criste: i. m. 305. o. 
112 Trac teu r , T ra i t eu r . 
113 Egy ke re skede lmi font (libra civilis) 560 g. 
114 Kb. 4 dl . 
115 Fa ld-Beyt rag . 
116 Brambilla: Reg lement i. m. I. 13. és II. 121. o.; HIL. GK. 1789 i. an. 143. ir , 
117 Takáts L.—Takáts E.: A francia . . . i. m. 227. o. 
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először az ambulance volante létrehozásával. Ilyen törekvést tükröznek az 
osztrák hadseregben alkalmazott törzs-(sebészi-) kötözőhelyek és az össze
vont ezredkötözőhelyek, jóllehet hatékonyságban, még kevésbé azonban 
mozgékonyságban nem azonosíthatók a forradalmi francia sereg mozgó se
bészi ambulanciájával. A főkórháznak (Belleigs) olyan feladata is volt, 
hogy megállapítsa, melyik kórházba kell irányítani a beteget vagy sebe
sültet („. . . die Bestimmung zu machen, in welche Spitäler die Kranken 
weiter zu kommen . . .>')iiS tehát osztályozókórház-szerűen működött. A kór
házak külön felvételi részlege a belső osztályozást végezte. A transport-
kórházak kiürítő kórházak szerepét töltötték be. Ebben a háborúban alkal
maztak első ízben szállítható barakk-kórházakat. A kórháziból kórházba, 
majd a mélyebb hátországba való folyamatos ürítés abban az időben szük
séges és korszerű intézkedés volt. Sebészi szemléletükben ma is tiszteletre 
méltó elv a sérült, vagy gyulladásos végtag nyugalomba helyezése, a seb 
feltárása, az erőszakos golyókeresés mellőzése stb. A szabályzatokban és 
különböző jelentésekben sok szó esik hygiéniás kérdésekről, vagy ahogy ak
kor nevezték, katonaegészségügyi rendőri feladatokról, de éppen itt volt az" 
újraszervezett, gazdagon felszerelt és felduzzasztott tábori egészségügyi 
szolgálatnak a leggyengébb pontja. A fertőző betegségek békekötés nélkül 
is rövidesen pontot tettek volna a hadjárat végére. Mint minden régi há
borúban, itt is aránytalanul magasabb volt a betegségből, mint az ellensé
ges behatásból származó veszteség. Hogy ezen kívül még milyen gyengéi 
voltak a korszerűnek vélt osztrák hadseregnek és egészségügyi szolgálatá
nak, pár éven belül bebizonyosodott, amikor a francia forradalom, majd 
Napóleon seregeivel került szembe. 

* 

Munkám végéig nem tudtam szabadulni attól a kételytől, hogy érdemes-e 
ezzel a katonaorvos-történeti munkával a nyilvánosság elé lépni. Magyar 
szempontból nemcsak az az érdekessége, hogy a hadsereg harmada magyar 
volt és az ellátás súlyos terhe nagyrészt Magyarországra hárult — az akkori 
ország déli részén volt a hadtáp és egészségügyi ellátás bázisa —, hanem 
az is, hogy katonaegészségügyünk történetének szálai a 200 év előtt még 
hatalmas Monarchia hadseregébe nyúlnak vissza. Maga a háború a csak
nem kétévszázados magyar—török háború utolsó epizódjaként maradt meg 
a történelemben. A Hadtörténelmi Intézet itt feltárt értékes dokumentá
ciós anyaga talán néhány mozaikot fog szolgáltatni a hazai orvosi és kato
naorvosi történet számára is. 

Ezúton is köszönetet mondok a Hadtörténelmi Intézet munkatársainak ku
tatásomban nyújtott önzetlen segítségükért. 

118 HIL. GK. 1788. m. 264. ir. 
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ЛАСЛО ТАКАТШ 

О Р Г А Н И З А Ц И Я МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ 
ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ Н А ТЕРИТОРИИ ВЕНГРИИ В 1788—89 ГГ. 

Резюме 

Автор, на основе военно-исторических источников, разрабатывает вопросы медицин
ского обеспечения главной армии и тесно содействующего с ним банатского корпуса. 

В последних двух десятилетиях до войны австрийская армия была коренно пере
организована и снабжена современным оборудованием. В этот же период происходит 
развитие армейско-медицинской службы. После неоднократных реформ, проведённых 
под руководством Военно-хирургической Академии («ТозерЫгшт), основанной 
в 1785 г., в войну иступила армия, богатая в полевых медицинских учреждениях, тер
пимо снабжённая квалифицированным санитарным личным составом. Они имели 
в зоне военных действий — в Среме и в Банате на южной части тогдашней Венгрии 
— хорошо развитую систему полевых госпиталей. В расположении госпиталей мож
но обнаружить некоторое эшелонирование: впереди находящиеся госпитали действо
вали как сборочные, а лечение тяжёлых и острых случаев производилось в централь
ных госпиталях, находящихся в глубине. И з последних больные были направ
лены в ближащие выздоровливающие и инфекционные госпитали, или в главный 
госпиталь, находящийся в тыловом эшелоне. Таким образом они выполняли и задачу 
сортировочного госпиталя. Центральный — с несколькими тысячами коек — госпи
таль в Нови-Саде-Футаке, который был оснащён в Вене и переведён на место водным 
путём, был построен из-бараков. И з оперативной зоны даже и в глубокий тыл (Пешт, 
Надьварад) были эвакуированы больные. 

Медицинская служба не имела своих средств транспорта, поэтому транспорт был 
организован интенданством. 

Сосредоточенные полковые перевязочные пункты, а также перевязочные пункты со
зданные штабными хирургами (у главного войска 3, у корпуса 1) отражают стрем
ление к действительной хирургической помощи близко от поля боя. Перевязочные 
пункты, созданные штабными хирургами, можно принять за предшественника подвиж
ной хирургической амбулатории, применяемой позже в революционной французской 
армии ( а т Ъ Ш а п с е Уо1ап1е). А транспортные госпитали выполняли примерно такие 
же задачи, как эвакуационные госпитали французов (ЪорИаих сГёУасиаМоп). 

Наблюдается стремление к лечению по единому принципу. В хирургических взглядах и 
ныне является почтенным принципом положение в покой раненных или воспалённых 
конечностей, раскрытие глубоких огнестрельных ранений, игнорирование поиска пули 
насильственным путём. Самой слабой стороной медицинской службы была личная и 
полевая гигиена. Инфекционные болезни и эпидемии бывали и в войсках и в госпи
талях, несмотря на то, что в некоторых госпиталях инфекционных и подозреваемых 
в инфекции больных изолировали, даже организовали отдельные, инфекционные 
госпитали. Разрушение, причинённое эпидемиями тифа и сыпного тифа, значительно 
превышало величину убытков, причинённых вражеским воздействием. Трудности 
в продфуражном и в вещевом снабжении, тесное размещение, отсуствие соломы, пло
хое размещение в госпиталях, недостаток в сменных койках и в белье, способствовали 
распространению инфекционных и других болезней, среди них и распространению 
цынги. 

В полевом санитарно-материальном снабжении были установлены нормы. В инте
ресах единого употребления лекарств, были предписаны стандартные рецепты на 
сложные медикаменты, (^огтиГае т е с й с т а 1 е 5 ) . Пополнение санитарного оборудова
ния и инструментов производилось со склада венской академии. В то же время были 
и децентрализованные склады. Заготовка и пополнение медикаментов находились в 
руках гражданских поставщиков, работающих по договору. В зоне военных действий 
снабжение госпиталей и войск медикаментами и санитарными средствами выполняли 
полевые аптеки. Снабжение госпиталей медицинским оборудованием произошло через 
хозяйственные склады. В полевых госпиталях имелись и свои аптеки. 

61 



LÁSZLÓ TAKÁTS 

DIE ORGANISATION DER VERSORGUNG DES SANITÄTSWESENS 
DES LETZTEN UNGARLÄNDISCHEN TÜRKENKRIEGES 

IN DEN JAHREN 1788—1789 

Rezension 

Der Verfasser bearbeitet auf Grund von kriegshistorischen Dokumenten die Ver
sicherungsfragen des Sanitätswesens der Österreich—ungarischen Hauptarmee und 
des mit ihr eng zusammenarbeitenden Banater Armeekorps's. 

Die österreichische Armee wurde in den letzten zwei Jahrzehnten vor dem Krieg 
vollständig reorganisiert und mit zeitgemässer Ausrüstung versehen. Auf diesen 
Zeitraum fiel auch der Ausbau des Dienstes des Armeesanitätswesens. Unter der 
Leitung der, in dem Jahre 1785 gegründeten Militärchirurgischen Akademie (Jose-
phinum) vollbrachten Reformen, trat im Jahre 1788 eine mit Feldsanitätsinstituten 
reich — und mit fachkundigem Sanitätspersonal leidlich versehene Armee in Krieg. 
Auf dem Operationsgebiet, in dem Süden des damaligen Ungarns liegenden Syr-
mien und Banat, befand sich ein gut ausgebautes Feldspitalsystem. In der Errich
tung der Spitäler findet man eine gewisse Staffelung: die voran liegenden fungier
ten als Sammelspitäler, aber die Behandlung der schweren und akuten Fällen 
haben die weiter hinten angelegten Hauptspitäler versehen. Von den letzteren hat 
man die Kranken in die nahe liegenden Erholungs- und Infektionsspitäler, oder 
in die in hinterer Stufe angelegten zentrale Spitalgruppe geleitet, deren Spitäler 
auch als eine Art Sortierungsspitäler gedient haben. Das aus mehr tausend Betten 
stehende Spitalzentrum bei Neusatz—Futak wurde aus den in Wien ausgerüsteten 
und auf Wasser transportierten Baracken zusammengestellt. Von dem Operations
gebiet hat man die Kranken auch in die Tiefe des Hinterlandes (Pest, Gross-
wardein) geliefert. 

Der Sanitätsdienst verfügte über keine eigenen Transportmittel, die Lieferungen 
organisierte das Kriegskommissariat. 

Die zusammengezogenen Regimentsverbandplätze und die von Stabschirurgen 
angelegten Verbandplätze (bei der Hauptarmee 3. bei einem Armeekorps 1) spie
geln das Bestreben: eine wirksamere chirurgische Hilfe in der Nähe des Kriegs
schauplatzes zu leisten. Die letzteren Verbandplätze können als Vorbild der bei 
der revolutionären französischen Armee später verwendeten mobilen chirurgi
schen Ambulanz (ambulance volante) betrachtet werden. Die Transportspitäler 
haben ungefähr die gleiche Aufgabe versehen, wie die Evakuationsspitäler (hôpi
taux d'évacuation) bei den Franzosen. 

Das Bestreben nach einheitlichen Prinzipien zu kurieren, ist erkennbar. Auch 
(heute ist es noch ein sehr achtungswürdiges Prinzip in ihrer chirurgischen An
schauung, die verletzten und entzündeten Glieder in Ruhe zu legen, die tiefen 
Schusswunden zu öffnen, und das gewaltsame Suchen der Kugel zu beseitigen. 
Die schwächste Seite des Sanitätsdienstes war die persönliche und Lagerhygiene. 
Infektionskrankheiten und Seuchen kamen bei den Truppen und in den Spitälern 
gleichmässig vor, obzwar in den einzelnen Spitälern die ansteckenden und an
steckungsverdächtigen Kranken isoliert wurden, ja sogar abgesonderte Infektions
spitäler wurden aufgestellt. Die Verheerung der Typhus- und Flecktyphusseuche 
hat die Grösse des von der feindlichen Einwirkung verursachten Verlustes viel
fältig übertroffen. Die bei den Truppen aufgetauchten Verpflegungs- und Beklei
dungsschwierigkeiten, die überfüllte Unterbringung, der Mangel an Stroh, bezw. 
in den Spitälern die schlechte Unterkunft, die Notdürftigkeit an Wechselbettzeug 
und Unterwäsche haben die Ausbreitung der Infektions- und anderen Krankhei
ten, unter ihnen des Skorbuts, auch erleichtert. 

In der Materialversorgung des Sanitätswesens wurden Normen festgestellt. Im 
Interesse der einheitlichen Verwendung der Arzneien wurden Typusrezepte (for
mulae medicinales) für die zusammengesetzten Medikamente vorgeschrieben. Der 
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Nachschub von Sanitätsmaterialien und Instrumenten geschah aus dem Lager der 
Wiener Akademie, obzwar sie auch dezentralisierte Lager gehabt hatten. Die An
schaffung und der Nachschub von Medikamenten war in den Händen der ver-
tragsmässigen Zivillieferanten. Die Versorgung der Spitäler und Truppen mit Me
dikamenten und Sanitätsmaterialien haben die Feldapotheken durchgeführt. Die 
Spitalausrüstungsartikel haben die Versorgungslager ausgeliefert. Auch eigene 
Apotheke haben die Feldspitäler gehabt. 
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A MAGYAR HADTÖRTÉNETlRÁS 
FEJLŐDÉSE ÉS FELADATAI 

(TERVTANULMANY) 

II. RÉSZ 

Horváth Miklós 

Az első világháború hadtörténetírásának fejlődése és feladatai 

,,Az imperializmust. . . vagyis a monopólkapitalizmust — írta Lenin —, 
amely végleg csak a XX. században érett meg, alapvető gazdasági sajátos
ságai folytán a legkevésbé a béke és szabadságszeretet, s leginkább a mi-
litarizmusnak igen nagyfokú és mindenütt észlelhető fejlődése jellemzi.114 

Az emberiség történetében ez az imperializmus szülte az első világhá
borút, amely 1914—1918 között zajlott le és amelyben a résztvevők agresz-
szív célkitűzéssel vettek részt — így az Osztrák—Magyar Monarchia kere
tében Magyarország is. 

Egyben ez a háború volt a gépi korszak első modern és a tömegpusztító 
eszközök felé való fejlődést mutató világháborúja is. 

A háború tartalma, katonai lefolyása, ennek tapasztalata alapján a még 
korszerűbb és tömegpusztítóbb hadviselés lehetősége, az imperialista béke
kötés, a világ első proletárhatalmának, Szovjet-Oroszország létrejöttével 
a kapitalista világrendszer osztatlanságának megbontása — mind olyan té
nyezők voltak, amelyek meghatározták az első világháborút feltáró burzsoá 
hadtörténeti kutatás és feldolgozás irányát és módszerét. 

Az első világháború hadtörténeti irodalma — marxista irodalmát kivéve 
— a háború tartalmát és célkitűzését a harcias burzsoá nacionalizmus érde
kében „honvédő" háborúnak ábrázolta. Elrejtette a saját tömege előtt a 
háború imperialista jellegét, s a háború, a hadsereg és a társadalom, a haza 
viszonyának ilyen ábrázolásával, vagy a revanš szellemében, vagy az impe
rialista győzők gloire-jának jegyében szította a sovinizmust. 

Ugyanakkor a korábbi korokkal foglalkozó irodalomhoz viszonyítva sok
szorosan megnövekedett a hadművészet-történeti feldolgozások száma. Az 
első világháború katonai tapasztalatainak publikálása jelentősen hozzájá
rult a két világháború közti hadtudomány ugrásszerű fejlődéséhez. 

114 Lenin Művei . 28. köt . Budapes t , Szikra, 1952, 242. o. 
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A tervtanulmány a hadtörténeti világirodalom jellegét ilyen összesített 
módon azért tekintette át, mert ezzel a magyar polgári, illetve ellenforra
dalmi hadtörténet-tudomány kutatási és feldolgozási iránya, valamint mód
szere is ekvivalens. Sőt a dicsőséges Tanácsköztársaság emlékétől való féle
lem, a szov j etellenesség és a szomszéd népek elleni revizionizmus a fasiszta 
magyar hadtörténetírást még intenzívebben vitte a fent vázolt irányba. 

A magyar polgári és az ellenforradalmi hatörténetírás irodalmát több 
száz tanulmány, monográfia, emlékirat, ezredtörténet és napló alkotja. 

A tervtanulmány ennek a hadtörténetírásnak néhány főbb problematiká
ját kívánja érinteni. 

Ezek a munkák egyértelműen állítják, hogy a hadsereg a világháborúban 
„Magyarország történelmi életét, ezeréves jogait, a magyar faj supremació-
jának jövőjét" védte.115 Az árnyalt eltérés a szerzők között — érzelmi beál
lítottságuktól függően — csak abban volt, hogy kiket, miért tettek fele
lőssé a háborús vereségért és a Monarchia összeomlásáért. Az irodalom he
ves vitát tárt fel a politikusok és a katonai vezetők között. 

A katonai vezetők a politikusokat hibáztatták, hogy nem tettek semmit a 
forradalmi mozgalmak ellen, a „liberális sajtó" megfékezésére,116 és ezért 
vesztették el a háborút. A politikusok viszont a háború elvesztéséért a ka
tonai vezetést okolták tehetetlenségük és tehetségtelenségük miatt.117 

Végső kövekeztetésként azonban mindkét tábor magáévá tette a német 
hadtörténetírás „Dolchstoss" legendáját. Csupán az a kérdés — szerintük —, 
hogy a katona vagy a politikus hibái adták-e meg ezt a lehetőséget. E 
koncepció elhintésére a 20-as években, valamint a 30-as évek közepéig szá
mos levéltári forrást kutattak fel és szelektáltak, vagy csoportosítottak 
bizonyításra. 

A gazdag osztrák és magyar levéltári állagok, amelyek alapján Magyar
országnak az első imperialista világháborús szerepét a maga teljes mély
ségében meg lehetne rajzolni, sajnos még ma sincsenek" teljes egészében 
feltárva. Ezzel együtt rétegezetten, de egyben átfogóbb képet kellene adni 
arról, hogy a Monarchia hadseregének összeomlása az adott történelmi 
helyzetben, a konkrét gazdasági, társadalmi, politikai és katonai viszonyok 
sajátos összejátszása folytán, a háború végső kimenetelét meghatározó ob
jektív és szubjektív tényezők hatása alatt elkerülhetetlen volt. 

A korábbi hadtörténeti irodalom igen tendenciózusan, felületes forrásap
parátussal tárgyalta a Monarchia-Németország politikai és katonai vezetési 
ellentétét. A tendenciozitása abban nyilvánult meg, hogy iebből az ellen
tétből Ausztria egyoldalú elítélésének és a német politikai és katonai veze
tés elfogult felmentésének szintézisét mutatta ki, mégpedig a Horthy-fasiszta 
rendszer — különösen a felső katonai vezetés — német orientációjának tör
téneti igazolására.118 

115 A különböző szerzők ezen közös eszmei alapjának megfogalmazását foglalta össze 
Nagy Károly: „Magyarország fegyverben. JefLlemtanulmány a .nemzetnevelés szolgálatában" 
című 2 kiadásit megért munkájában. Budapest, Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1939. 

116 Pl.: Cottl Jenő—Mojzer László: Hadseregünk ellátása a világháborúban i(1914—18). Bu
dapest, Gsathy, 1932. 3 köt.; Doromby József: Adattok a magyar ősapátok szerepléséhez az 
1918-i összeomlásban. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiakban HK.) 1939 évf. XL. köt. 
205—212. o. 

117 Pl.: Kristóffy József: Magyarország kálváriája, az összeomlás útja. Budapest, Wodia-
ner Kiadó, 1927.; Supka Géza: A nagy dráma. Miskolc, Reggeli Hírlap. Klein Ludvig Sze-
lényi. 1924. — Mindkét nézfet felé hajlik Ari Antal: 1914—1918, a központi monarchiák harca 
és összeomlása. Budapest, 1942. 

118 Vö.: Czékus L.: Az 1914—18. évi világhábrú összefoglaló törtérielme, Budapest, Stá
dium, 1930.; Hadtörténelem a m. kar. honvéd Ludovika Akadémia számára. Budapest, Stá
dium, 1935. — Figyelemre méHtó, hogy burkait célzással hasonló tendencia lelhető fel 
Stielly Walter tollából megjelent: „Monarchiánk hadseregének jelenlegi szervezete. A szövet
séges hadseregekkel való együttműködés" c. könyvében. Budapest, Pallas, 1917. 
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Az 1916. május 15-én megindított osztrák—magyar déltiroli támadás cél
jának és irányának, valamint a hadművelet tervezésének részleteiben való 
feltárása és kritikája üres foltja eddigi hadtörténetírásunknak. Pedig had-
művészetileg ezek az ütközetek az erdős-hegyes terepen vívott korszerű 
harc történeti fejlődésvizsgálatához fontos adatokat szolgáltatnának. 

E kutatások helyett azonban az ellenforradalmi hadtörténeti munkák te
kintélyes része azt a katonapolitikai következtetést vonta le, hogy az elkö
vetkezendő háborúban az olasz szövetség megváltoztatja a katonai poten
ciált a magyar és a szövetséges hadseregek javára. A déltiroli ütközetek 
eredménytelenségét nem harcászati és hadászati okokban látták — ennek 
elemzése hiányában, vagy tudatosan mellőzték ezt —, hanem kizárólag az 
olasz katonai erő puszta szembenállásában, ami viszont a Monarchia hely
telen olasz politikájának volt a bűne. (!)119 Ez az anakronisztikus álláspontja 
a korábbi hadtörténetírásnak igazolásul szolgált a Horthy-korszak ellent
mondásos politikájához. 

Az 1914—18-as világháború volt az első, amely megmutatta, hogy az im
perialista korszak háborúit nem lehet a XIX. század fegyveres harcainak 
mércéjével mérni — figyelmen kívül hagyva a hadviselés feltételeinek meg
változását. 

A fegyveres harc ütemének és időtartamának helytelen meghatározásá
ból adódott az a hibás következtetés, hogy a hadviseléshez elegendőek lesz
nek a mozgósítási tartalékok és a hadiipar folyamatos termelése. Az oszt
rák—magyar vezérkar a tüzérségi mozgósítási tartalékát lövedékekből 5 és 
félmillió darabban határozta meg, viszont a háborúban kb. 55 millió da
rabot lőttek ki. Ez a téves számítás a háború alatt különös nehézséget oko
zott a hadiipar nem várt kapacitás növekedésének biztosítására. 

Az ellenforradalmi hadtörténetírás ontotta az ezredtörténeteket.120 Ám 
sem az ezred történetek, sem a világháború általános katonai tapasztalatai
val foglalkozó művek nem elemezték reálisan és nem vonták le nyilváno
san a háború során megváltozott fegyvernemek fejlődésére és arányának 
problematikájára vonatkozó tanulságokat. 

Az első világháborúban valamennyi hadba lépő hadsereg fő fegyverneme 
a gyalogság volt. Ügy gondolták, hogy alapjában véve a gyalogsággal — 
tehát a tüzérséggel, lovassággal és utászcsapatokkal támogatott élőerők tö
megével — mérik majd a csapást. 

A háború során megváltoztak a fegyvernemek arányai. A gyalogság és a 
lovasság létszáma csökkent, viszont a tüzérség, a műszaki csapatok és a 
légierő létszáma jelentősen növekedett. így például 1915 májusában a fran
cia hadsereg 71,8%-át a gyalogság, 4,8%-át a lovasság, 18,l°/0-át a tüzérség, 
4,9%-át a műszaki csapatok és 0,4%-át a légierő alkotta. Ezzel szemben 
1918 októberében a gyalogság már csak 40%-ot, a lovasság 3,5%-ot, a tüzér
ség 40%-ot, a légierő 10%-ot, a harckocsi fegyvernem 2%-ot és a vegyi 
csapatok 0,5%-c-t tettek ki.121 

A fegyvernemek közötti arány megváltozásától függően megváltozott a 
csapás jellege és az azt mérő erők összetétele is. Már az a törekvés is je
lentkezett, hogy a harcban ne embertömeggel, hanem tűzzel mérjék a csa
pást. 

A világháborúnak ezt a tanulságát — tárgyilagosan megállapítva — a 

119 Hadtörténelmi előadások a m. kir. honvéd Ludoviika Akadémia részére. 16 sorozat. 
Budapest, 1939 (sokszorosítva). 

120 Szinte valamennyi, a háborúban részt vett ezred töntérietét feldolgozták. 
121 A. Zajoncskovszkij : Az 1914—18-as világháború. Moszkva, Voenizdat, 1938. II. köt. 

271. o. (oroszul) 
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Horthy-hadsereg felső katonai vezetése a kor hadtudományi színvonalának 
megfelelően látta is. Az erre irányuló törekvésük megvolt. Ám az oťszág 
elégtelen gazdasági kapacitását, a hadsereg korszerűsítésének segítésében a 
német szövetségesek elzárkózását a közvélemény, sőt az alacsonyabb beosz
tású tisztek előtt — a háborús katonapolitika érdekében — a hadtörténeti 
munkák teljes egészében nem tükrözhették vissza. 

Az első világháborúra vonatkozó hadtörténeti munkák a jelenségeket ál
talában a központi hatalmak oldaláról viszgálták, és ezt az antant oldaláról 
elnagyoltan tették meg. 

A tervtanulmány az első világháborúra vonatkozó polgári hadtörténeti 
irodalomnak csupán néhány fő kérdését vázolta fel, de ez is megmutatja, 
hogy a mennyiségileg nagy számú munkák tudományosságukban mennyire 
csökkent értékűek; eszmei állásfoglalásukat illetően pedig zömükben a 
Horthy-fasiszta rendszer ideológiáját, kisebb részükben pedig a liberális 
burzsoázia politikai nézeteit szolgálták. 

Marxista hadtörténetiírásunk e körszak kutatását és feldolgozását illetően 
a húsz esztendő alatt elmaradt a szocialista katonai tudat alakításának, a 
katonai tudományos tapasztalatok marxista összegezésének és kritikájának 
követelménye mögött. Ezt a korszakot történetírásunk is egyoldalúan áb
rázolja, mert sok esetben a társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeket 
a háború katonai történeti lefolyásából kiszakítva vizsgálja. 

Az első világháború hadművészet-történetének feldolgozásában jelentősek 
azok a részeredmények, amelyeket az egyes fegyvernemek, a hadműveleti 
vezetés és a harcászat területén a Zrínyi Akadémia hadművészet-történeti 
tanszéke ért el.122 Sajnos a szerzők nem támaszkodtak levéltári forrásokra, 
ily módon az egyes feldolgozások bizonyos korlátozottságot tükröznek. 
Ugyanakkor a következtetések se térnek ki az általánosról az egyedi prob
lémák területére. 

Az egyetemes és a magyar hadművészet története 1/2. kötete rövid mar
xista összefoglalást ad az első világháború katonai történetéről és hadmű
vészet-történetéről. A levéltári kutatás hiánya miatt e műnek is megvannak 
a fent említett korlátai.. 

Balázs József tanulmánya123 marxista értékelést ad, elsősorban a már 
feltárt források alapján, az osztrák—magyar hadsereg felbomlásáról. 

A marxista történetkutatás közel 20 éves eredményeinek szintézise, a 
„Magyarország története" c. munka a világháború katonai eseményeit nem 
egészen három oldalon tárgyalja. A frontok alakulásának, valamint a had
seregnek a társadalmi és politikai életre gyakorolt hatása, illetve annak 
visszahatása hiányzik a szerzők munkájából.124 Nem beszélve azokról a pon
tatlan terminológiákról, amelyek fogalomzavarokhoz vezetnek, összekever
ték az ellenlökést az ellencsapással, a frontot az arcvonallal, az ellenlökés 
sikerét felnagyították hadászati sikerre stb.125 

A könyv II. kötete végén megadott bibliográfiai tájékoztató elmulasztja 
még a hadtörténeti feldolgozásokra való utalást is.126 

Galántai József a világháború kitörésének 50. évfordulójára megjelent 
könyvében127 — amely komoly értékű munka — a fenti összefüggéseket 

122 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadművészet-történeti tanszéke előadássorozatai az 
első világháború témaköréből. 

123 „Az osztrák-magyar hadsereg felbomlása és a magyar polgári demokratikus forra
dalom győzelmének katonai vonatkozásai 1918-ban". HK. 1958. 3—4. sz. 3—17. o. 

124 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , G o n d o l a t , 1964. I I . k ö t . 259—262, 268. o. 
125 i . m . 261. o. 
126 i . m . 609—610. o. 
127 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Budapest, Gondolat, 1964. 
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már jobban érzékelteti, de a katonai vonatkozások nélkülözik a levéltári 
forrásanyagokat. 

A világháború áttekintő katonai történetével foglalkozik Balázs József 
most elkészült könyve.128 A szerző az áttekintést a központi hatalmak olda
láról végezte. Éppen ezért az ábrázolt hadműveletek, haditervek részletes
sége csak a központi hatalmak oldaláról található meg, míg az antant há
borús terveinek, hadműveleteinek stb. felvázolása háttérbe szorult. 

Egyébként ez a centralisztikus szemlélet található meg a többi, már em
lített marxista munkában is. Ez egyrészt politikailag aláhúzta azt a helyes 
megállapítást, hogy a világ újrafelosztására törekvő új imperialista hatalom, 
Németország, főszereplője volt az első világháború kirobbantásának, de 
ugyanakkor ez az ábrázolási mód egysíkúságot is teremt. 

Hadtörténetírásunknak törekednie kellene arra, hogy 1965—70 között az 
első világháború katonai történetét, elsősorban hadművészet-történetét — 
különös tekintettel Magyarországra, de széles egyetemes aspektussal — 
gazdag forráskutatáson alapulva fel tudja dolgozni.129 A kutatásoknak olyan 
szintet kellene elérniük, hogy 1970 után az addig elért eredményeket fel
használó marxista szintézis elkészülhetne. 

Hadtörténetírásunk fejlődése és feladatai a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
és az 1918—19-es magyarországi forradalmak 

hadtörténetének feldolgozásában 

A magyar nép forradalmi történetének egyik legnagyszerűbb fejezete a 
magyar internacionalisták fegyveres részvétele a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalomban és az intervenció elleni harcban. Népünk fiai százez
res tömegben vettek részt az emberiség történetének leghaladottabb forra
dalmában — a szocialista forradalomban. Ez a magyar forradalmi mozgalom 
többek között meghatározta azt az új utat, amelyet az egész magyar nép 
1919-ben a Magyar Tanácsköztársaságban megkezdett és tragikus intermezzo 
után 1945-ben a Vörös Hadseregtől kapott felszabadulás után folytatott és 
diadalra vitt. 

Az ellenforradalmi hadtörténetírás kísérletet tett, hogy a százezres tömegű 
magyar katonák részvételét a Vörös Hadsereg harcaiban elhomályosítsa. 
Dr. Lukinich Imre, Zilahy Lajos, Baja Benedek és Pilch Jenő szerkeszté
sében megjelent kétkötetes munkában130 és Pogány Sándor Gábor tanulmá
nyában131 centrális téma volt a K.u.K. magyar tisztek szemben állása a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalommal és azok a törekvések, hogy a hadi
foglyok minél hamarabb hazatérjenek. A Vörös Hadseregben részt vevő 
magyar katonák számát csökkenteni igyekeztek és az útszéli gyalázkodás 
hangján hazaárulásnak nevezték cselekedetüket. 

A kétkötetes munka a magyar hadifoglyok számának megállapításában, 
a hadifogolytáborok feltérképezésében adott használható adatokat. 

A magyar internacionalisták történetének hadtörténelmi feldolgozása 
marxista hadtörténetírásunk egyik legfontosabb feladata. 

128 N é g y év ig v a s b a n é s v é r b e n 1914—1918. B u d a p e s t , K o s s u t h , 1966. 
129 Az utóbbi években a nyugati hadtönténe*kiás figyelme ismét erőteljesebben fordult az 

első világháború felé. 
130 Hadifogoly magyarok története. 2 köt. Szerk. Dr. Lukinich Imre, Zilahy Lajos, Baja 

Benedek, Pilch Jenő. Budapest, Athenaeum, 1930. 
131 Pogány Sándor Gábor: Magyar vörös katonák Oroszországban. HK. 1919—1921. XX— 

XXII. köt. 137—147. o. 
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1945 elején még harcolt Magyarország területén a Vörös Hadsereg a fa
siszta német csapatok ellen, amikor a Vörös Hadsereg lapja, az Űj Szó, 1945 
februári számában Garasin Rudolf, magyar internacionalista, a Vörös Had
sereg őrnagya, cikksorozatot írt az internacionalisták 1917—1922-es har
cairól. 

Ezeknek az írásoknak tudományos jelentőségük nem volt, de fontos po
litikai értékkel rendelkeztek. Ráirányították a figyelmet, hogy a magyar— 
szovjet barátság nemcsak az 1944—45-ös felszabadító harcokban gyökere
zik, hanem annak már a korábbi időkből származó, mélyrenyúló alapja van. 

Sajnos a nemzeti köztudatban ez a kapcsolat nem lett általános, nem vált 
a magyar nép internacionalista és nemzeti büszkeségévé, a személyi kultusz 
ugyanis elhallgatta történelmünknek e nagyszerű forradalmi mozgalmát. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt lenini politikája tette lehetővé, hogy a 
Hadtörténelmi Intézet munkatársai: Józsa Antal és Györkéi Jenő, valamint 
a Párttörténeti Intézet munkatársa, Milei György, 1957-ben megkezdhették 
az internacionalisták történetének kutatását és feldolgozását. A Hadtörté
nelmi Intézet 1957 novemberében meg is jelentette e témáról szóló első fel
dolgozást.132 A könyvet újabb kutatások alapján, átdolgozott formában orosz 
nyelvre is lefordították és a moszkvai Katonai Kiadó gondozásában megje
lentették.133 

E kezdeményezés után megindult a marxista hadtörténészek és történé
szek szervezett kutatómunkája. Az utóbbi nyolc év alatt Józsa Antal, Györ
kéi Jenő, Milei György, Zsilák András, Sziklai Sándorné tollából több ta
nulmány és monográfia jelent meg.134 

A magyar internacionalisták történetének további részletes feldolgozásá
hoz nélkülözhetetlen forrásanyagot fog adni az a kétkötetes dokumentum 
kiadvány, amelyet szovjet, osztrák és magyar levéltárak anyagából, gazdag 
jegyzetapparátussal ellátva a Hadtörténelmi Intézet, a Párttörténeti Intézet, 
a Levéltárak Országos Központja, a moszkvai Marxizmus—Leninizmus In-
Intézet és a szovjet Levéltári Főigazgatóság közös kiadásában 1967^ben fog 
megjelenni. A dokumentumkötet paralell orosz és magyar nyelven hagyja 
el a sajtót. 

A magyar internacionalisták története gazdag kutatási eredmények elle
nére még mindig nem kap kellő súlyt néhány összefoglaló marxista törté-

132 Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Előszót írta: 
Dr. Münnich Ferenc. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Józsa Antal és Györkéi 
Jenő. Budapest, Kossuth, 1957. 

133 Az idézet t m ű orosz nyelven. Moszkva, Voenizdat , 1959. 
134 Györkéi Jenő — Józsa Antal: Adalékok a Nagy Október! Szocialista Forradalomban 

részt vett magyar internacionalisták történetéhez (1917—1922). HK. 1957. 21—69. o.; Józsa An
tal: Adalékok az oroszországi magyar hadifoglyok történetéhez. I. rész. HK. 1961. 2. sz. 625— 
669. o.; II. rész. HK. 1963. 2. sz. 105—144. o.; ugyanő (a továbbiakban Uő.): Ukrajna Kommu
nista (bolsevik) pártja I. kongresszusának néhány magyar vonatkozása. HK. l. sz. 336—346. o.; 
Uő.: Az internacionalisták katonai szerepe a Nagy Októberi Szocialista Forradalom orosz
országi és ukrajnai harcaiban. (1917. november 7—1918. március 3.) [kézirat]; Uő.: A breszt-
litovszkl béketárgyalások és a hadifogolyosere. HK. 1965. 2. sz. 256—282. o.; Miilei György: 
A magyar hadifoglyok kommunista szervezeteinek kialakulása és tevékenysége Szovjet-Orosz
országban. Magyar—orosz történelmi kapcsolatok. Szerk. Kovács Endre. Budapest. Művelt 
Nép, 1956.; Uő.: A szovjet-oroszországi magyar kommunista hadifogolymozgalom eszmei ar
culatának néhány kérdése. Pátittörténetó Közlemények (a továbbiakban PK.): Uő.: A MKP 
megalakulásának történetéhez. PK 1958. 4. sz. 23—82. p.; Zsilák András: Az OK(b)P magyar 
csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg inteimacionalisrta egységeinek szervezéósben. TSZ. 
1961. IV. évf. 3. sz. 347—360. o.; Uő.: Külföldi Munkások és Földművesek Kommunista Pártja 
a Turkesztán! Szövetséges Tanácsköztársaság területén 1918—1919. PK. 1962. 3. sz. 62—89. o.; 
Sziklai Sándorné: A magyar hadifoglyok forradalmi mozgalma és internacionalista alakula
taik Szovjet-Turkesztánban (1918—1921). Kandidátusi disszertáció [kézirat] ; Az egyetemes és a 
magyar hadművészet története. BudarJest. Hadtörténelmi Intézet és Múzeum—Zrínyi Kiadó, 
1960, II. köt. idevágó fejezeteit Józsa Antal írta. 
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neti munkában. A már többször idézett „Magyarország története" című 
munka az egész kérdésről csak egy 11 soros bekezdésben emlékezett meg. 
Adatközlése is általánosságban mozgott és a forradalmi mozgalom jelen
tőségének ábrázolására még vázlatosan sem tett kísérletet.135 

Marxista hadtörténetírásunknak tehát fontos feladata, hogy e korszak rész
letes feltárását és feldolgozását 1965—1970 között maradéktalanul elvé
gezze. . -íj 

Ennek megvalósítása érdekében szükséges lenne részletkutatásokat vé
gezni a szovjet hadműveleti anyagokban és konkrétan a harccselekmények 
ábrázolásával a magyar internacionalisták 1917—1922 közötti szerepét szí
nesen bemutatni. 

Az eddig megjelent munkák szerzőinek elkerülte a figyelmét az a fő 
momenntum, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 őszén omlott össze 
és 1917—18-ban Oroszországban a magyar hadifoglyok a soknemzetiségű 
Monarchia katonáival éltek együtt, s mozgalmuk is ebben a keretben bon
takozott ki. Ily módon megértése is csak ezen az alapon lehetséges. Ezért 
abból a célból, hogy a magyarok tényleges szerepét a nacionalizmustól 
mentesen tudjuk megmutatni, a kutatást és a feldolgozást a Monarchia 
valamennyi nemzetiségére ki kellene terjesztenünk. 

Az internacionalisták forradalmi mozgalmának mélyebb elemzése meg
követeli az oroszországi osztrák—magyar hadifoglyok történetének feldol
gozását. Ezt a munkát azonban — véleményünk szerint — nem szabad csak 
e témára korlátozni, hanem az orosz front eseményeivel és ezek történeti 
elemzésével kívánatos összekapcsolni. 

A magyar internacionalisták oroszországi forradalmi mozgalma szer
ves kapcsolatban van az 1918—1919. évi magyarországi forradalmakkal. 

Hadtörténetíránusknak e kor kutatása és feldolgozása az előbbi témából 
is fakadó feladata. 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom időszaka a magyar nép 
történelme egyik legpozitívabb korszakának, a Magyar Tanácsköztársaság
nak mintegy előcsatája volt. Ezt már a katonai szempont is bizonyítja. 
A Magyar Tanácsköztársaság kezdeti hadászatát ugyanis meghatározta a 
megelőző időszakban kialakult katonai helyzet. Döntő befolyással volt a 
proletárdiktatúra első heteinek katonai eseményeire, a Vörös Hadsereg kez
deti szervezésére, mely egyenesen folytatása volt a korábbi elképzelések
nek. 

A polgári demokratikus forradalom katonai kérdéseiről egyetlen össze
foglaló munka sem jelent meg. A forradalmakat követően elsőként a világ
háborúért felelős uralkodó osztály tagjai nyilatkoztak. József főherceg, 
Andrássy Gyula gróf, a katonák közül Szurmai, Lukachich tábornok és 
mások tették közzé memoárjaikat.136 

Valamennyien érintették 1918—1919 kérdéseit, mindenekelőtt az össze
omlás, a fegyverszünet, Magyarország integritásának, a forradalmak vélt 
okainak problémáit. Saját szerepük magvarázgatásán azonban nem léptek 
túl. 

Néhány kérdéscsoportot érintve, az ellenforradalmi hadtörténetírás bő
vebb magyarázatra törekedett, de alapállása az elutasítás, a szembehelyez

ik Magyarország íörténete. Budapest, Gondolat. 1964. II. köt. 271—272. o. 
136 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. Budapest, MTA. 1926—34. 7 köt.\ 

Julius Andrássy: Diplomatie und Weltkrieg. Berün—Wien, Veii-Ulstein, 1920; Szurmay Sándor: 
A magyar ikatona a Kárpátokban. Élmények és tapasztalatok a világháborúból. Budapest, 
Egyetemi Nyomda, 1940. 
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kedés, ahisztorikus visszatekintés és — útszéli gyalázkodással — a gyűlöl
ködő hang volt.137 

A helyesebb magyarázatra irányuló törekvés, szembeszállás az ellenfor
radalom vádjaival — ez volt a legfőbb jellemzője a polgári, köztük az ok
tóbrista irodalomnak. Egy részük azonban ugyanolyan kommunistaellenes, 
mint az ellenforradalmi hadtörténetírás bármely munkája. A korszak had
történelmi problémáinak tisztázásához kevés adattal és értékeléssel szol
gáltak.138 

Külön helyet foglalt el Károlyi Mihály emlékirata,139 amely a forrada
lomhoz vezető utak és okok mélyreható elemzését nyújtotta. 

A felszabadulás előtti irodalomban két jeelntősebb munka — Szántó Béla 
és Böhm Vilmos tollából — érintette a polgári demokratikus forradalom 
katonai kérdéseit.140 

Szántó könyve kiemelkedő forrásértékű mű. A szerző a 19-es forradal
mat megelőző időben sokoldalúan ábrázolta és elemezte a hadsereg forra-
dalmasodását, a forradalmi szervezeteket, a KMP és a hadsereg viszonyát 
stb. 

Böhm alkotása memoár és történeti feldolgozás ötvözete. Könyvében 
egyes kérdések és események erősen szubjektív megvilágításban szerepel
nek. Tevékenységét és történelemszemléletét egyaránt a kommunistaelle-
nesség jellemzi. A „jobb- és baloldali ellenforradalom" terminológia tőle 
származik. 

Az elmúlt 20 évben nem történt kísérlet az 1918-as forradalom összes, 
lényeges katonai problémáinak feldolgozására. A megjelent munkák csak 
több-kevesebb részletességgel érintettek egy-egy katonai részkérdést. 

Juhász Nagy Sándor monográfiája141 foglalkozott és bírálta a hadsereg
szervezést, de történetfelfogása túlhaladott és hibás. 

Károlyi Mihály a már említett emlékiratának Londonban megjelent kö
tete több hadtörténelmi kérdésre adott magyarázatot. 

Fontos katonai dokumentumokat tett közzé a Párttörténeti Intézet.142 

Sajnos, a magyar hadtörténetírás még a forradalom 40. évfordulójára 
rendezett akadémiai ünnepi ülésszakon is csak egyetlen igényesebb tanul
mánnyal jelentkezett Balázs József tollából,143 de ez is megrekedt az előz
ményeknél. 

Ugyanebben az évben jelent meg Hajdú Tibor könyve, mely összefoglalta 
a katonatanácsok működését.144 

A személyi kultusz korában Rákosi Mátyás irányította történelmi hami
sítással szemben 1958-ban megjelent Kun Béla: „A Magyar Tanácsköztársa
ságról" című gyűjteményes kötete. A magyar kommunista mozgalom egyik 
legkiválóbb vezetőjének és megalapítójának korábban keletkezett tanul-

137 P l . : Rubint Dezső: Az összeomlás 1918. Budapes t , Globus, 1922.; Nyékhegyi Ferenc: A 
Diaz-féle fegyverszüneti szerződés. Budapest, Táltos, 1922.; Gratz Gusztáv: A forradalmak 
kora. Magyarország.története 1918—1920. Budapest, Magyar Szemle, 1935.; Bánlalcy (Breit) Jó
zsef: A magyarországi 1918—1919. évi forradalmi mozgalmak és a vöröis háború története. Bu
dapest, Hadtörténelmi Levéltár — Grill, 1925—1929. 

138 P I . : Búza Barna: Hogy veszet t el Magyarország . Budapes t , 1922. S e h i m k ó ; Supka Géza: 
A nagy d r á m a . Budapes t , 1924. 

139 Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. München , Verl . für Kul turpo l i t ik , 1923; folyta
t á s a : Memoirs of KM London, Gape, 1956. 

140 Szántó Béla: Uimriss der Geschichte der ungarischem proletarischen Revolution im 
Jahre 1919. A 30-ias években írta a szerző Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bécs, Bécsi 
Magyar Kiadó, 1923. München, 1924, Budapset, Népszava, 1946. 

141 Juhász Nagy Sándor: Az októberi forradalom története. Budapest, Cserépfalvi, 1945. 
142 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. Budapest, Szikra, 

1956 5 köt 
143 Balázs József: i. m. HK. 1958. 3—4. sz . 3—17. o. 
144 Hajdú Tibor: Tanácsok Magyarországon 1918—1919-ben. Budapest, Kossuth, 1958. III. rész. 
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mányai érintették a magyar polgári demokratikus forradalom katonai kér
déseit, különösen a forradalom és a hadsereg viszonyát. 

A forradalom egészének történetébe ágyazva több katonai kérdésre mar
xista magyarázatot nyújtott az egyetemi tankönyvek sorában Siklós And
rás.145 

Az utóbbi években megjelent munkák szerzői közül Hajdú Tibor és Hetes 
Tibor foglalkoztak marxista módon a forradalom több katonai kérdésé
vel.146 

1965—70 között hadtörténetírásunk egyik központi feladata az 1918 októ
bere és 1919 márciusa közti időszak hadtörténelmi feldolgozása. 

A monografikus feldolgozásoknak az összeomlás magyarázatán túllépve, 
a forradalom meglehetősen bonyolult katonai kérdéseinek tudományos érté
kelését kell megadniuk. De megbízható képet kell rajzolniuk a fegyver
szüneti tárgyalásokról — a Diaz-féle és a belgrádi tanácskozásról éppen 
úgy, mint az erdélyi és felvidéki demarkációs vonalakra vonatkozó meg
beszélésekről — is. Enélkül ugyanis megoldhatatlan a nacionalizmus elleni 
tudományos harc, az imperialista békekötések marxista kritikája és a ma
gyar uralkodó osztályok nemzetárulásának leleplezése. 

A forráskritika sokoldalú alkalmazásával feltárhatjuk az emberi és anyagi 
leszerelés statisztikai adatait, végleges képet alkothatunk az országnak az 
összeomlást követően meglevő hadigazdasági bázisáról — a Vörös Hadsereg 
harcai szempontjából is. 

Ezek alapján pontosabb és részletesebb áttekintést adhatunk a hadsereg
szervezésről, amelynek végső kimenetele fontos a forradalom megrekedé
sének okozati elemzéséhez is. 

Szinte majdnem érintetlen kutatási terület a Kommunisták Magyaror
szági Pártjának a katonatömegek megnyeréséért vívott harca. Ennek tema
tikus megrajzolása nemcsak az összképet tenné teljesebbé, hanem a jelen 
számára is nélkülözhetetlen. 

A forradalom története számos különleges katonai kérdéssel fonódott 
össze —* a Mackensen-hadsereg magyarországi átvonulása, a Vyx-jegyzék 
katonai mérlegelése stb. —, amelyek ugyancsak megválaszolásra várnak. 

A tervtanulmány csak néhány kérdést vet fel, de ez is bizonyítja, mi
lyen alapos és széles körű kutatómunkát kell hadtörténetírásunknak végez
nie a korszak feldolgozására. 

Az emberiség történetében Oroszország munkásosztálya után a magyar 
proletariátus vívta meg a leghaladottabb forradalmat — a szocialista for
radalmat. 

A Magyar Tanácsköztársaság történetével, katonatörténetével számos 
munka foglalkozott. 

Mint ismeretes, egyetlen korszak történeti irodalmában sem jelentkezett 
akkora erővel egyrészt az ellenforradalmi gyalázkodás, másrészt a személyi 
kultusz szubjetivizmusa és torzitása, mint itt. 

A Magyar Tanácsköztársaság leverése után sorra megnyilatkoztak az 
események különböző árnyalatú, ellenforradalmi beállítottságú alakjai. 

Emlékiratok, szubjektív élményekkel teli történetírói próbálkozások je
lezték azt a törekvést, hogy a Tanácsköztársaság forradalmi honvédő hábo
rúját, a Vörös Hadsereg eredményes harcait, hősies tömegeit és egyes alak-

145 Siklós András: Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása, polgári demokratikus for
radalom és szocialista forradalom Magyarországon. Budapest, Tankönyvkiadó, 1961. 

146 Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. Budapest, Kossuth, 1963.; Hetes Tibor: Stromfeld 
Aurél és .a imagyar polgári demokratikus forradalom. HK. 1963. 1. isz. 112—152. o.; Uő.: Strom
feld Aurél biográfia idevonatkozó fejezete. (Kandidátusi disszertáció) 1965. 
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jait bemocskolják, s megalapozzák az ellenforradalmi rendszer ,,létjogo 
sultságát", katonai törekvését.147 

JuMer könyvében —148 mint a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke — hadmű
vészeti kérdéseket is érintett. 

Breitnek a már idézett könyve 1925-ben jelent meg. Műve félbemaradt 
munka, az eseményeket ugyanis — nem véletlenül — csak május 3-ig, tehát 
a Tanácsköztársaság katonapolitikai válságának időpontjáig tárgyalta. 

Bőségesen merített a Vörös Hadsereg hadműveleti iratanyagából és ten
denciózusan idézte a negatív jelenségekre vonatkozó adatokat. Ellenforra
dalmi beállítottságánál fogva katonai értékelésében erősen torzított. 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmére vonatkozó irodalomban 
külön helyet foglalnak el a sokárnyalatú hazai és emigrációs szociáldemok
rata írások. Közös jellemzőjük a proletárdiktatúra elítélése. Észrevételei
ket is ebből az aspektusból tették meg. 

Jelentős Böhm Vilmosnak a már említett könyve, illetőleg az azt meg
előző és New Yorkban 1921-ben megjelent műve: A Magyar Tanácsköztár
saság keletkezése és összeomlása. 

Sok forrásanyag csak Böhm könyvében idézett formában maradt fenn. 
Böhm könyve nem ítélte el a proletárdiktatúrát, de antikommunista. Hamis 
nézőpontja ellenére is az első, a Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmét 
összefüggésében tárgyaló munka. 

A proletárdiktatúra forradalmi honvédő háborújának és a vele kapcso
latos kérdéseknek valósághű marxista feldolgozása elé számos akadály gör
dült. Az emigrációt fojtogató belső egyenetlenség, a tényanyag hozzáférhe
tetlensége, a mozgalom újjászervezésének elsődlegessége és más problémák 
gátolták a történetírói feladatok elvégzését. 

Ennek ellenére Kun Béla, Münnich Ferenc, Landler Jenő, Szántó Béla 
a hadtörténetírás számára is értékes tanulmányokban foglalkoztak a Ta
nácsköztársaság történelmének egy-egy katonai kérdésével.149 

Rudas László is írt ilyen tanulmányokat, de ezek alapállása a szektás 
frakcióharc Kun Béla és csoportja ellen.150 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmének feldolgozása közvetlenül 
a felszabadulás után sem vehetett nagyobb lendületet. A fordulat évéig a 
párt nem állította előtérbe a munka elvégzését. Ezután pedig az első ma
gyar proletárdiktatúra forradalmi honvédő háború történetének széles körű 
reális feldolgozását az eluralkodott személyi kultusz légköre akadályozta 
meg.131 Ebből fakadt az olyan torzítás, hogy a forradalmi honvédő háború
ban középszerű szerepet játszó Rákosi Mátyásból zseniális katonai szerve
zőt formált, ugyanakkor Kun Béla személyét elhallgatta, sőt rágalmazta; 
Landler, Stromfeld, Szamuely, Vágó stb. érdemeit kisebbítette. 

147 P L : Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és 
ellenforradalomról. Budapest, Hírlap Nyomda, 1920; Kozma Miklós: Az összeomlás 1918—1919. 
Budapest, Athenaeum, 1933.; Kratochwill Károly: A székiely hadosztály 1918—19. évi bolsevista 
ellenes és ellenforradalmi harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Magyarország területi ép
ségéért és Európáért. . . Budapest, Székely Hadosztály Egyesület, 1922. 

148 Julier Ferenc: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Budapest, 1927. 
149 Kun Béla: A magyarországi proletárforradalom évfordulójára (Üj Március, 1929. már

ciusi külön szám). „Előszó Szamuely Tibor «Riadó» című könyvéhez, „Miért győzött Magyar
országon a proletárforradalom?" (Bratislava, 1934),; Münnich Ferenc: Die Ungarische Rote 
Armee; Landler Jenő: A Vörös Hadsereg háborúja a csehekkel. (Proletár, 1921. március 17.)r 
Uő.: A Vörös Hadsereg diadalmas útja és bomlása (Uj Március, 1926); Szántó Béla: A magyar 
Vörös Hadsereg sikerei (Üj Március., 1929). — De ekkor már befejezéséhez közeledett a már 
említett összefoglaló munkája. (Ebből részleteket közöl a HK. 1959. 1. sz. 39—55. o.) 

150 Rudas László: Miért bukott meg a magyar proletár diktatúra? (Proletár, 1920); Uő.: 
„Emlékiratai" (Proletár, 1921); Uő.: Abenteurer und Liquidatorentum. Wien, 1922. 

151 vö.: Siklós András: Az 1918—19. évi magyarországii forradalmak. Források, feldolgozá
sok. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964. 
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Az 1954-es év fordulatot jelentett. Ekkor jelent meg Münnich Ferenc: 
„A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege" című tanulmánya.152 

A szerző összefoglalta a hadsereg megalakulását, első harcait, majd rész
letesen tárgyalta az újjászervezett Vörös Hadsereg első sikereit és az északi 
hadjáratot. Elemezte a tiszti ellenforradalom szerepét, a jobboldali szociál
demokrácia árulását és a vöröskatonák hősiességét. A tanulmányt az 1956-os 
ellenforradalom leverése után a Hadtörténelmi Közlemények ismét közzé
tette153 külön lenyomatban is — azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az 
újjászervezés alatt álló néphadseregünk előtt a méltó helyre állítsák az 
1919-es Vörös Hadsereg hagyományát, amelynek ápolását 1956 előtt nem 
tartották elsőrendű fontosságúnak. 

Münnich Ferenc tanulmánya után a Hadtörténelmi Közleményekben és 
a Századokban több hadtörténelmi feldolgozás jelent meg.154 

Ezek az írások kísérletek és egyben eredmények voltak abból a tekintet
ből, hogy a hadműveleteket levéltári forrásanyag felhasználásával a kato
nai vezetés és a hadművészet oldaláról közelítsék meg. 

A hadtörténeti feldolgozásokban gyakran csak tendenciákban jelentke
zett a személyi kultusznak az a szemlélete, mely egyrészt eltúlozta sza
badságharcaink jelentőségét az osztályharcok történetének rovására, más
részt a Magyar Tanácsköztársaság internacionalizmusát háttérbe szorította, 
s így — akarva nem akarva — egyenlőségi jelet tett a szocialista hazafiság 
és a megelőző társadalmak „hazafisága" között. 

Az SZKP XX. kongresszusának hatása a hadtörténet-tudományunkban 
gyorsan jelentkezett. Szembefordulása a szubjektivizmussal, a korszak ki
emelkedő személyiségeinek rehabilitálása, az elhanyagolt, de alapvető kér
dések napirendre tűzése és kritikája pezsdítőleg hatottak. 

A revizionizmus térhódítása, majd az ellenforradalom csak átmenetileg 
érvényesítette ellentétes befolyását, de nem vetették vissza az érlelőben 
levő munkákat, sőt a 40. évforduló közelsége elősegítette megírásukat. Tar
talmasabb, elevenebb és konkrétabb alakban jelentek meg a még élő vete
ránok emlékiratai, melyek nemcsak forrásai a korszak hadtörténelmének, 
hanem egyes kérdések szakszerű feldolgozásai is. Szántó Rezső, Hevesi 
Gyula, Seidler Ernő, Rákos Ferenc, Mayer Vilmos és mások írásai a háború 
egy-egy részletkérdésére világítottak rá. 

Az utóbbi hat-hét évben több tanulmány, összefoglaló munka jelent meg 
a Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelméről. Ezek a művek marxista 
állásponton állva — gazdag hazai és külföldi forrásanyagot (sajnos, a ro
mán levéltárak anyagát még nem volt lehetőség kutatni) használva fel — 
maradandó feldolgozást adtak. A munkák átfogó, de mégis rétegezett képet 
rajzoltak a hadsereg szervezéséről, anyagi ellátásáról, az intervenció elő
készítéséről, a hadműveletek részleteiről, a saját és ellenséges hadseregek 
hangulatáról, a szovjet—orosz—magyar katonai együttműködésről, a belső 
és külső ellenforradalmi erők szervezkedéséről és a politikai megbízottak 
szerepéről. 

152 Budapes t , Szikra, 1954. 
153 HK. 1959. 1. Sz. 
154 p i ; Balázs József: Salgótar ján, 1919. HK. 1954. 3—4. sz. 290—326.; Dömötör Gergely: A 

f egyvernemek szerepe a Magya r Tanácsköz tá r saság honvédő h á b o r ú j á b a n . HK. 1954. 3—4. sz. 
327—364. o.; Bíró Jenő: Ada l ékok a Magya r Tanácsiköztársaság had tö r t éne téhez . Sz. 1954. 2—3. 
sz. 305—372. o.; Derkovics Jenő: A Magyar Vörös Hadsereg gyá r i munkásez rede inek szerve
zése. HK. 1955. 3—4. sz. 213—242. o . ; Dömötör Gergely: A M a g y a r Tanácsköz tá r saság had igaz
dasága. I . irész. HK. 1956. 1. sz. 120—149. o.; II . rész : 1956. 3—4. sz. 208—239. o. — Igen n a g y for
r á sé r t éke v a n Kerekes József ny . vezérezredes m u n k á j á n a k , a m e l y e t kéz i r a tban a Had tö r t é 
ne lmi In téze t Levél tá ra őirtz. Kerekes József, a képze t t vezé rka r i tiszt, alki a Vörös Hadsereg 
hadműve le t e inak egyik i r ány í tó ja voílrt;, gazdag levél tár i fo r rások és sa já t é lménye inek felhasz
ná lásáva l örökí te t te meg a „Vörös Hadse reg hadművele te i"n t . 
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Jelentős erényük a munkáknak, hogy mélyen elemzik a hadsereg és 
társadalom egymást érintő, egymásra hatást gyakorló kérdéseit. A Magyar 
Tanácsköztársaság hadtörténelmének fenti kérdéskomplexusait Nemes De
zső, Liptai Ervin, Hetes Tibor, Fogarassy László, Csillag Ferenc, Balázs 
József, Dezsényi Miklós, Halász János, Sarlós Béla, Hajdú Tibor és mások 
az egyetemes és a magyar hadtörténetbe ágyazva dolgozták fel.155 

A hadtörténelmi tanulmányok, könyvek sorából ki kell emelnünk Liptai 
Ervinnek a Magyar Vörös Hadsereg harcairól szóló könyvét. 

A szerző sokoldalúan mutatja be a Vörös Hadsereg létrehozásának körül
ményeit és folyamatát, valamint a hadműveleteket. Bátran rámutat az el
követett hibákra, azok hátterére, de mindenütt kiemeli azokat a pozitívu
mokat, amelyek csakis a forradalmi hadseregre jellemzőek. 

Az eredmének mellett azonban még akad bőven probléma és feladat a 
hadtörténeti kutatásunk számára. 

Folytatnunk kellene a Vörös Hadseregben vezető szerepet játszott sze
mélyiségek biográfiai feldolgozását és ezzel párhuzamosan a parancsnoki 
kar szakmai hozzáértésének reális bemutatását. 

Fontos feladat a háború és a külpolitika összefüggéseinek feltárása, min
denekelőtt Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia és Franciaország vonatkozá
sában. Ezek a kutatások kétségkívül pontosítani fogják az eddigi eredmé
nyeket a Vörös Hadsereg hadászatáról. Ez a feltáró munka azonban csak 
a francia, olasz és osztrák levéltárak hazai és külföldi kutatási lehetőségé
nek megteremtésével történhet meg. Az ilyen irányú kutatás egyébként 
végleges választ adna arra a sokat vitatott kérdésre: reális lett volna-e 
Clamenceauval a tárgyalás? Ebben a kérdésben a jelenlegi állásfoglaláso
kat nem az objektív történelmi mérlegelés, hanem inkább szubjektív poli
tikai „érzések" befolyásolták. 

Hadtörténetirásunk feladata, hogy a magyar internacionalisták, az 
1918-as polgári demokratikus forradalom hadtörténetét 1965—1970 között 
feldolgozza. A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulójára hasznos volna 
elkészítenünk újabb biográfiákat. A többi, még számos kutatási feladat is 
a távlati terv során nyerhetne megoldást. 

155 Nemes Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentősége, Sz. 1959. 1. sz. 14— 
48. o.; Balázs József: A Vörös Hadsereg tüzérsége. Honvédelem, 1959. 3. sz. 3—13. o.; Csillag 
Ferenc: A politikiai biztoisofc szerepe a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében. HK. 1962. 1. sz. 
100—124. o.; Hetes Tibor: Stromfeld Aurél válogatott írásai. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1950.; Ba
lázs József: A magyar Vörös Hadsereg észak-magyarországi ellencsapásának néhány problé
mája. Katonai Szemle, 1957. 2. isz. 149—154. o.; Liptai Ervin: Adalékok a Magyar Tanácsköz
társaság és Szovjet-Oroszország fegyveres szövetségének kérdéseihez. HK. 1—2. sz. 71—91. o. 
Uő.: A Magyar Tanácsköztársaság katonai stratégiájának néhány kérdése. HK. 1959. I. sz. 
56—72. o.; Uő.: A Magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. Budapest, Zrínyi Kiadó, I960.; Hetes 
Tibor: Munkásezredek előre. Budapest, Táncsics Kiiadó, 1960. Uő.: A 80. nemzetközi dandár, 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963.; Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott dokumentumok, össze
állított: Hetes Tibor, Bevezető tanulmányt írta: Liptai Ervin. Budapest, Kossuth, 1959.; De
zsényi Miklós: A Magyar Vörös Dunai Hajóraj az 1919. évi honvédő háborúban. HK. 1959. 1. 
sz. 73—96. o.; Sarlós Béla: A Landljer-hadtest forradalmi törvényszéke, Budapest, 1959.; Hetes 
Tibor: Budapesti munkások felfegyverzése a Magyar Tanácsköztársaság védelmében. Tanul
mányok Budapest múltjából. XIII. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959.; Fogarassy László: A 
Duna-vonal védelme 1919. Győr, I960.; Hajdú Tibor újabb adatokat tett közzé Szovjet-Orosz
ország és a Magyar Tanácsköztársaság kapcsolatáról. PK. 1961. VIII. évf. 3. sz. 86—133. o. ; Az 
egyetemes és a magyar hadművészet történelie. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum— 
Zrínyi Kiadó, 1960. II. köt. idevágó fejezeteit Liptai Ervin írta. 
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Hadtörténetírásunk fejlődése és feladatai a Horthy-fasiszta rendszer 
katonai történetére és Magyarországnak a német és magyar fasiszta elnyomás 

alóli felszabadításának történetére vonatkozólag 

Az 1918-as és az 1919-es forradalmak eredményeképpen a magyar tár
sadalom a szocialista fejlődés útjára lépett: az ország megszabadult a»Habs
burg elnyomástól. 

Ezt a társadalmi haladást és nemzeti függetlenséget — amelyet a szo
cialista forradalomban a néptömegek harca a kommunisták vezetésével te
remtett meg — azonban szétzúzta a külföldi intervenció és az ellenforra
dalom. Hatalomra jutott a negyedszázados ellenforradalmi rendszer, meg
kezdődött ä tőkés rend magyarországi uralmának utolsó felvonása. 

Az ellenforradalmi Horthy-rendszer léte elszakíthatatlanul kapcsolódott 
azokhoz az imperialista erőkhöz, amelyek létrehozták és további fennma
radását, törekvéseinek megvalósulását biztosították. A fasiszta Németor
szágnak a világpolitika porondján történő megjelenése után Horthy ék a 
kommunizmustól való halálos félelmüknek, imperialista, revansista agresz-
sziós törekvéseiknek és ellenforradalmi hagyományaiknak megfelelően 
Hitler csatlósai lettek. A magyar uralkodó osztályok számszerűleg jóval 
kisebb angolszász orientációjú csoportja is az ellenforradalom antidemok
ratikus rendszerének fenntartását tartotta alapvető politikai céljának. 

Az Ausztriától való függést felváltotta az ellenforradalmi Magyarország 
„függetlensége", amely a néptömegek számára nem látható politikai, gaz
dasági és katonai függőséget jelentett a nyugati imperialistáktól, majd a 
fasiszta Németországtól. 

A német fasizmussal kötött katonai szövetséget Horthyék az első világ
háborús fegyverbarátság „történelmi hagyományaival" indokolták. 

A Horthy-fasizmus hatalomra jutása után azonnal hozzálátott a hadse
reg szervezéséhez és megjelölte azt a katonapolitikai célkitűzést, amely 
végigkísérte a Horthy-hadsereget (s az egész rendszert) a teljes megsem
misülésig: a szovjetellenességet és a szomszéd népek elleni revansista tá
madást. 

A tervtanulmány a Horthy-korszak hadtörténeti kutatásának néhány 
olyan problematikáját kívánja érinteni, amelyek egyrészt összegezik az elért 
eredményeket, de ugyanakkor kérdéskomplexusba foglalva igyekszik rá
mutatni a további feladatokra. 

Az ellenforradalmi korszak kimondottan hadtörténeti kutatása csak 1957-
ben kezdődött meg. Sem a Hadtörténelmi Közleményekben, sem más folyó
iratban, illetve önálló kiadásban 1957-ig (!) marxista hadtörténelmi feldol
gozás a korszakra vonatkozólag nem jelent meg. 

Ennek az oka kettős volt. 
E korszaknak nem volt hadtörténelmi szakirodalma s így részben — de 

csakis részben — ezzel is mag var ázható, hogy 1957-ig hadtörténészeink 
figyelme nem fordult ilyen irányú témaválasztásra. 

A döntőbb ok az volt, hogy a személyi kultusz következtében a társa
dalomtudományban eluralkodott az eszmei-politikai merevség, amely a szo
cialista forradalom, a szocialista építés politikai, gazdasági és kulturális 
eredményei következtében a Horthy-rendszer ideológiai hatását megszűnt
nek tekintette. 

Leegyszerűsítette az ellenforradalmi rendszer lényegének meghatározását 
a marxizmusnak a fasizmust meghatározó általános tételeire. Szükségtelen
nek tartotta a korszak speciális történeti-hadtörténeti vizsgálatát. 
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így az új nemzedék — de az idősebbek döntő része sem — nem ismerte 
meg a tények társadalmi, politikai, gazdasági és ideológiai összefüggéseiben 
az ellenforradalmi rendszer teljes képét. Ennek gyakorlati, ideológiai kö
vetkezménye lett, hogy a fasizmust meghatározó marxista tétel a tömegek 
szemében csak ténybeli tartalom nélküli meghatározás lett — a tudatra ható 
különösebb értelmi és érzelmi hatás nélkül. 

Ez az álláspont fokozottabban érvényesült a hadsereg eszmei életében. 
Mereven elutasították a Horthy-hadsereg történetének vizsgálatát. Pedig az 
ilyen irányú kutatások eredményeinek kritikai összegezésével nemcsak a 
marxista ideológiai nevelés hatásfokát lehetett volna fokozni és szilárdabbá 
tenni, hanem a szakmai tapasztalatok hadtörténeti kritikáját figyelembe le
hetett volna venni számos, a magyar sajátosságok szem előtt tartását nem 
mellőzhető katonai intézkedéseknél. 

Bizonyos fokig éppen a dogmatikus álláspont ellenhatásaként és a revi
zionista nézetek következtében lépett fel olyan felfogás, amely a fasizmust 
csak tendenciának tekintette a Horthy-korszakban és fasizmuson csak a 
német és olasz formát értette. 

Hadtörténészeink 1957-ben megkezdték a Horthy-fasiszta korszak had
történeti kutatását és feldolgozását. 

A Horthy-fasizmus differenciált meghatározásában az eredmény Nemes 
Dezsőnek köszönhető. Három dokumentumkötete és terjedelmes, mélyen 
analizáló bevezetője; a Bethlen-kormány külpolitikájáról szóló nagyobb ta
nulmánya156 a történeti eredmények (tehát tények — H. M.) részletes fel
tárásával, elemzésével formulázta meg a Horthy-rendszer lényegét, amely 
a ,,fasiszta önkényuralomnak és a konzervatív burzsoá törvényesség bizo
nyos elemeinek keveredését" jelentette. 

A tervtanulmány nem a végső megállapítás, hanem a vitára bocsátás igé
nyével veti fel, hogy a magyar fasiszta önkényuralomban különleges helyet 
foglalt el a katonai vonal és így azt bizonyos mértékig szerkezetében is 
motiválta. 

A vitára bocsátás alapjául a Horthy-rendszerben végighúzódó katonai 
eseményláncolatot azért említjük meg, mert a politika irányának és tartal
mának meghatározásában — a bel- és külpolitikában egyaránt — a felső 
katonai vezetésnek mennyiségileg és főleg minőségileg összehasonlíthatatla
nul nagyobb szerepe és befolyása volt, mint például a hitleri Német
országban. 

A kérdés feltevését a hadtörténeti kutatás eddigi eredményei teszik 
indokolttá. 

Godó Ágnes, Juhász Gyula, Ádám Magda és mások tollából megjelent 
tanulmányok157 részletekre is rávilágító forráskutatások alapján arra utal-

156 iratok az ellenforradalom történetéhez. 1919—1945. i. köt.; Az ellenforradalom hatalomra 
jutása és rémuralma Magyiarországom 1919—1922. Budapest, Szikra, 1956. II. köt.; A fasiszta 
rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon. Budapest, Szikra, III. köt. 1956.; Az el
lenforradalmi írendszer gazdasági helyzete és politiikája Magyarországon 1924—1926. Budapest, 
Kossuth, 1959. Szerkesztette és a bevezetőt írta: Nemes Dezső. A forrásanyagot összeállította 
és a szerkesztésébein részt vett: Karsai Elek; Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Ma
gyarországon 1919—1921. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. 

157 Godó Ágnes tanulmányai a Horthy-rendszer külpolitikájáinak katonai vonatkozásáról 
1919—1929. HK 1961. 1. isz. 112—144. o.; 2. SZ. 544—587. o. és 1962. 1. sz. 67—99. o,; Juhász Gyula: 
Adatok Magyarország külpolitikájához a második világháboiru kirobbanásának napjaiban 1939. 
augusztus-szeptember. Sz. 1962. 96. évf. 3—4. isz. 565—660.; Ádám Magda: Magyarország és a 
kisantant a második világháború előtti években 1936—1937. Sz. 1952. 96. évf. 3—4. sz. 502—552. o. ; 
Horváth Miklós: Zur Militärpolirták des Hortthy-FaschJsmus im zweiten Weltkrieg und zum 
Charakter des faschistischen deutsch—ungarischen Militärbündnisses. (Der deutsche Imperia
lismus und der zweite Weltkrieg. Berlin, Rütten-Loeming, 1962. Bd. 3. S. 439—547.); Kun Jó
zsef: Magyarország második világháborúba való lépésének katonapolitikai vonatkozásai. HK. 
1962. 1. sz. 3—39. o. 
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nak, hogy például a külpolitika irányát és intenzitásának mértékét a kato
nai felső vezetés nemcsak konzultatíve befolyásolta, hanem meg is hatá
rozta. Sőt, nem egy esetben a politikai vezetést kényszerítette az általa el
képzelt tervtől való bizonyos fokú eltérésre, amint azt a Teleki-kormány 
működésének története is jelzi.158 

A további hadtörténeti kutatásnak a hadsereg és a politikai vezetés vi
szonylatát — a véglegesnek mondható eredmény érdekében — részletekbe 
menően kellene feltárnia. 

A másik nagy kérdéskomplexus : a magyar finánctőke és nagybirtok dikta
túrájának és a hadsereg fejlesztési ütemének, valamint fokának a viszonya. 

Az újabb gazdaságtörténeti kutatásaink egyértelműen megállapították, 
hogy az 1930-as évek a hadi állammonopolista kapitalizmus kiépülésének, 
továbbá a német gazdasági expanzió kibontakozásának, majd a második 
világháború alatt mindkettő kiteljesülésének időszakai voltak. 

Ezek az eredmények azonban a Horthy-hadsereg szervezési és fegyverzeti 
fejlesztésének sokoldalú kutatása és ábrázolása nélkül korántsem lehetnek 
teljesek. A hadsereg szervezeti és fegyverzeti fejlődésének szakaszait, az 
egyes szakaszok állapotát s annak gazdasági és katonai konzekvenciáit az 
elmúlt hat év alatt Tóth Sándor és Csima János több tanulmányban dol
gozták fel. 159 A szerzők számos szervezési és technikai állapotra vonatkozó 
adatot tárnak fel. Periférikusán vizsgálják a hadszervezet, haditechnika kér
déseit gazdasági relációban is. Ezek a feldolgozások érintik a problémát a 
hadászat és harcászat szempontjából, de még messze vannak a komplex 
eredménytől, és ami ugyancsak lényeges, nem a kor nemzetközi színvonalá
nak horizontjából vizsgálják a témát. 

Minden esetre figyelembe kell vennünk azt a körülményt, hogy a Horthy-
hadsereg iratanyaga, különösen a háború utolsó éveire vonatkozólag hiány
zanak. Véleményünk szerint azonban a lehetőség határán belül az említett 
kutatások mélységét és szélesítését fokozni lehet és kell is. 

A korszak egyik leglényegesebb témája: A Horthy-hadsereg részvétele a 
második világháborút előkészítő katonai akciókban és a második világ
háborúban. 

A felszabadulás után egy évvel jelent meg Czebe Jenő és Pethő Tibor 
könyve Magyarország második világháborús katonai részvételéről.160 A 
könyv a magyar liberális burzsoázia és nagybirtokosok szerepének magya-
rázgatásán alig-alig lépett túl. Alapgondolata az elutasítás, a szembehelyez
kedés azzal a lehetőséggel, amit a Vörös Hadsereg felszabadító hadművele
tei teremtettek meg az ország szocialista fejlődése számára. 

Hasonló szellemben írta meg memoárját Nagy Vilmos, volt honvédelmi 
miniszter is.161 Könyve a burzsoá tendenciózitása mellett nem egy esetben 

158 Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája. 1939—41. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1964. 

159 Tóth Sándor: A Hor thy -hadse reg szervezete. I—II. rész. HK. 1958., 1—2. sz. 51—70, 3—4. 
sz. 64—98. o.: Csima János: A magyar hadsleregíejlesztés távlati terveinek kudarca a máso
dik világháború alatt. HK. 1962. 1. sz. 40—660. o.; Uő.: Adalékok a Horthy-hadsereg szerveze
tének és háborús tevékenységének tanulmányozásához 1938—1945. Budapest, HM. Központi 
Irattár, 1961.; Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni háborúbalépés 
idején. HK. 1961. 2. sz. 500—543. o.; Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország gyáripara 
a második világháború előtt és a háború időszakában (1933—1944), Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1958.; Ausch Sándor: A háború finanszírozása és az 1938—1944. évi infláció. Közgazdasági 
Szeműé, 1955. 10. sz. 1194—1214. o. Berend Iván—Ránki György: Hadianyaggyártás Magyaror
szágon a második világháború alatt. Sz. 1957. 5—6. sz. 696—715. o. — Az egyetemes és a ma
gyar hadművészet története. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 
1960. II. köt. 

160 czebe Jenő—Pethő Tibor: Magyarország a második világháborúban. A háborús évek 
katonai története. Budapest, Üj Magyarország, 1946. 

161 Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1939—1945. Budapest, Körmendy Ny. 1947. 
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idéz olyan állítólagos forrásokat, amelyek létét bizonyítani nem tudja és 
hitele legalábbis erősen kétségbe vonható. 

E témáról a marxista hadtörténeti irodalomban csak az utóbbi hat évben 
találhatunk több tanulmányt, dokumentumkötetet és monográfiát.162 

Ránki György, Kun József, Gazsi József, Gindert Károly, Sallai Elemér 
és mások a Horthy-hadseregnek a második világháború egy-egy szakaszá
ban való részvételét — a levéltári kutatások alapján, a világháború egyete
mes katonai vonatkozásaiba ágyazva — dolgozták fel munkáikban. 

A témának azonban számtalan fontos részkérdése üres folt a hadtörténeti 
irodalmunkban. 

A részkérdések sorából ki szeretnénk emelni a Horthy katonai vezetés 
ikatonai elmeletének kérdését. E problemakomplexussal kutatásaink eddig 
nem foglalkoztak. 

A Horthy-hadsereg vezérkara igyekezett önálló katonai elméletet alkotni, 
illetve az 1930-as évek közepétől Lundendorff „totális háború" elméletét a 
magyar viszonyokra alkalmazni. Ennek nemcsak a fasiszta német szövetség 
volt az oka. A magyar fasizmus is megfelelőnek tartotta a „totális háború" 
elméletének számos katonapolitikai vonatkozásait a hazai viszonyokra. A 
vezérkar teljes egészében egyetértett és gyakorlatilag megvalósította Lun-
dendorffnak azt a tételét, hogy a politikának kell a hadvezetést szolgálnia, 
azaz a politikát a háborúnak kell alárendelni. Erre a tételre azért volt szük
ség, hogy a katonai vezetés álcázni tudja a hódító háború igazi célját: iga
zolni tudja a katonai diktatúra és a fasiszta rendszer létrehozásának szüksé
gességét és az egész államapparátus, valamint az ország politikai és gazdasági 
életének a háború szolgálatába való állítását. 

Ugyanakkor — a gazdasági okok mellett — a magyar vezérkar a háború
ban katonai erejének csak egy részével akart részt venni, hogy az 1918—19-es 
tapasztalatok alapján maradjon fegyveres ereje a hátországban az esetle
ges forradalmi megmozdulások ellen, illetve külpolitikai okok miatt legyen 
intakt fegyveres erő a békekötésnél a területi követelések érvényesítéséhez. 

Így a hadászati és hadműveleti tervezéseknek sajátos vonásai voltak. Ezek 
elemzése feltétlenül módosítaná az eddigi összképünket Horthy-Magyar-
ország második világháborús részvételéről. 

Egyáltalán nem volt ez ideig a kutatás tárgya a Horthy-hadsereg terror
akciói a felvidéki, erdélyi és délvidéki megszállásban. A katonai közigazga
tás nemzetiségellenes intézkedéseiről és módszereiről nem készültek tanul
mányok. Még mindig homály fedi a katonai szervezésű „Rongyos Gárda" 
akcióinak történetét is. Ezek az osztagok a magyar fasizmus terrorját meg
testesítő alakulatai voltak. 

A Horthy-rendszer 1941—1945 közötti hadműveletei történetének csak 

162 Ránfci György: Magyarország belépése a második világháborúba. HK. 1959. 2. sz. 28—48. 
o.: Rosznyói Ágnes: 1944. október 15. Szálasa-puccs története. I—II. rész. Sz. 1959. 2—4. sz. 
373—403. o., 5—6. sz. 811—892. o.; Sallai Elemér: A Horthy-hadsereg gyorshadtestének harcai. 
Honvédelem, 1958. 3. sz. 133—146. o.; Uő.: A Horthy-hadserieg részvétele a Szovjetunió elleni 
rablóháborúban (Soksz. Budapest), 1959.; Uő.: A második világháború magyarországi előkészí
tésének egyes katonapolitikai vonatkozásai. Honvédségi Szemle, 1960. 9. sz. 122—128. o.; Solt 
Lajos: Magyarország felkészülése a második világiháborúra. (A hadsereg és a hátország fel
készítésének néhány kérdése.) Katonád Figyelő, 1956. ; Gazsi József: Adatok és dokumentumok 
a Szálasi-hadsereg történetéhez. HK. 1960. 2. sz. 226—282. o.; Gindert Károly: Az 1. pc. hadosz
tály harcai a 2. Magyar Hadsereg doni hídfőcsatáiban. 1942. HK. 1961. 2. sz. 457—499. o.; 
Kun József: Magyarország német ikatonai megszállásának előkészítése és lefolyása 1943 szep
tember — 1944 március. HK. 1963. 1. sz. 33—84. o.; Horváth Miklós: Néhány kérdés a német-
magyar katonai szövetségről. Honvédéiem, 1959. 5. sz. 97—108. o., 6. sz. 111—122. o.; Uő.: A 2 
Magyar Hadsereg pusztulása a Donnál. (Kandidátusi disszertáció.) Monográfia, i960.; Uő.: Id. 
cím. Dokumentumkötet és bevezető tanulmány, 2. kiadás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959.; Az 
egyetemes és a magyar hadművészet története. Budapest, 1961. Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum. — Zrínyi Kiadó, in . köt. 
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egyes időszakait dolgozták fel. Egy összefoglaló munka bizonyára — a teljes 
kép birtokában — több kérdésben módosítaná az eddigi megállapításokat is. 

Egyébként Magyarországot felszabadító szovjet hadsereg hadműveleteit 
sem lehet a magyar katonai és politikai helyzet viszonylatában ábrázolni, 
ha a magyar forrásanyagokra támaszkodva hadtörténetírásunk nem írja 
meg a Horthy-hadsereg hadműveleteinek történetét és értékelését. 

A részkérdések feltárása után célszerű volna a témáról elkészítenünk az 
összefoglaló munkát is. 

A Horthy-hadsereg ideológiai-történeti kutatásának területén kísérlet és 
egyben eredmény Godó Ágnes és Sztana Béla 1965 decemberében megjelent 
könyve.163 Eredmény a tekintetben, hogy a szerzők eredeti forrásanyag fel
használásával, a Horthy-rendszer össztársadalmi képébe ágyazva vázolták 
fel a hadsereg katonai ideológiáját. Kísérletnek tartjuk azért, mert a szer
zők a burzsoá katonai ideológiának különböző eszmei áramlataihoz való 
viszonyítást inkább csak körvonalakban végezték el. A kutatómunkában az 
antiimperialista állásfoglalás egyik materiális alapja a burzsoá katonai néze
tek konkrét elemzése és kritikája. 

A történelem is bizonyítja, hogy burzsoá katonai tapasztalatokat — ezek 
közül is különösen figyelemre méltóak azok, amelyek hazai sajátosságokra 
alapozottak — megfelelő kritikával a szocialista hadügy is felhasználhat. 

Lenin az SZK(b)P VIII. kongresszusán nyomatékosan aláhúzta, hogy a 
polgári katonai szakemberek tapasztalatait fel kell használniuk a kommu
nistáknak. „Vegyük többek között a hadügy intézésének kérdését. Ezen a 
téren nem lehet megoldani a feladatot, ha nem bízunk a vezérkarban, a 
nagytudású szervező szakemberekben. A kapitalista kultúra öröksége nélkül 
nem építhetjük fel a szocializmust."164 

Éppen ezért beható vizsgálatot kíván a Horthy-hadsereg szervezeti, ki
képzési, valamint haderőn kívüli kiképzési rendszere, a honi védelem pol
gári szervezete, a hadsereg és a gazdasági mechanizáció és vezetés viszonya 
stb. 

A tervtanulmány a burzsoá hadtudomány szélesebb kritikájának igénylése 
során mint kutatási gondolatot kívánja felvetni, hogy vizsgálat tárgyává 
kellene tennünk a szocialista katonai doktrína magyar sajátosságait és a tör
ténelmi fejlődés során végbement módosításait. 

Kronológiailag és tartalmilag a korszak szerves része hazánknak a német 
és magyar fasizmus kettős igája alól való felszabadítása a Vörös Hadsereg 
által. 

A hadtörténeti kutatás és feldolgozás szempontjából mégis jobban egyete
mes vonatkozású téma, mint az eddigiek. 

Magyarország felszabadításáról az elmúlt időben több értékes, a hazai 
és külföldi levéltárak anyagát felhasználó munka jelént meg.165 

E sorból említjük meg Tóth Sándornak a most megjelent munkáját, 
amelyben a szovjet hadsereg magyarországi felszabadító harcairól ad hiteles 
képet. A szerző erről a témáról már 1955-ben írt könyvet. Ha a szakkritika 

163 A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1965. 
164 Lenin a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1958. 

II. köt. 517. o. 
165 Tóth Sándor: Szovjet csapatok felszabadító harcai Magyarországon. Budapest, Zrínyi 

Kiadó, 1965.; ölvedy Ignác: Szovjet hadműveletek a Tiszántúl felszabadítására. (Budapest, 
1965. (Kandidátusi disszertáció); Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentő
sége a második világháború történetében. HK. 1964. 3. sz. 422—449. o.; Csémi Károly: A szov
jet páncélosok és gépesített csapatok szerepe a Magyarországot felszabadító hadműveletek
ben. HK. 1955. 3—4. sz. 5—23. o.; Dezsényi Miklós: A szovjet dunai hajóraj részvétele hazánk 
felszabadításában. Honvédelem, 1960. 4. sz. 77—89. o.; Az egyetemes és magyar hadművészet 

története. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 1961. IV. köt. 
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összehasonlítja a két kiadást, meg kell állapítania, hogy mind szakmailag, 
mind az ábrázolás módjában le lehet mérni a fejlődést. 

Tóth Sándor könyvében hazai és szovjet források alapján — a részlete
ket sem mellőzve — foglalja össze hazánk felszabadulásának katonai törté
netét. 

Vannak nézetek, amelyek szerint166 a háború végén már forradalmi hely
zet bontakozott ki Magyarországon, s ezért 1944 őszétől létrejöttek a népi 
demokratikus átalakulás feltételei. Ez az álláspont — nézetünk szerint — a 
tömegekben kialakult németellenes állásfoglalást, a fasiszta rendelkezések 
tömeges szabotálását, a már kevésbé széles fegyveres antifasiszta ellenállást 
messzemenően eltúlozta. A tömegek körében még csak érlelődő, de ki nem 
bontakozott törekvéseket a feltárt tényekre hivatkozva joggal bírálták már 
az 1958-ban lefolytatott viták éppúgy, mint az utóbbi hónapokban Balogh 
Sándor, Ságvári Ágnes vitacikkei. Viszont Sipos János írása ugyancsak az 
egyoldalú leegyszerűsítés talajára csúszott, amikor megállapította, hogy 
„Magyarországon a demokratikus forradalom rsak a felszabadulás után in
dult el; a forradalom objektív feltételei, a forradalmi helyzet is csak a fel
szabadulás nyomán alakultak ki".167 

Az álláspontok tehát élesen eltérnek. 
Véleményünk szerint indokoltnak látszik az 1945—48 közötti magyar

országi fejlődés olyan értékelése, mely az egész időszakot a szocialista for
radalom tartalmával végbement sajátos népi demokratikus forradalomnak 
tartja és a proletariátus diktatúrájába fokozatos átnő vés következett be. E 
tekintetben számos adattal szolgál az új hadsereg fejlődésének vizsgálata is. 
A tervtanulmány azonban nyomatékosan szeretné a figyelmet felhívni arra, 
hogy ezeknek, a nemzetközi marxista irodalomban is erősen vitatott kér
déseknek a megoldását csakis a további kutatómunka segítheti elő. Ezek 
óvhatnak bennünket meg az ilyen vagy olyan leegyszerűsítéstől, ami a. mos
tani vitákban még előfordul. 

Hadtörténeti irodalmunk érdeme, hogy a felszabadító harcok ábrázolásá
ban az internacionalizmus eszméjét tényszerűen is kidomborította azzal, 
hogy megrajzolja a bolgár, román168 és jugoszláv csapatok részvételét is. 
Bár az utóbbiak magyarországi harcainak ábrázolása csak utalásszerűén tör
tént meg,169 ami akarva, nem akarva a XX. kongresszus előtti téves szem
lélet maradványa. 

A téma eddigi hadtörténelmi-irodalmi feldolgozása azonban távolról sem 
adja meg Magyarország felszabadítása katonai történetének komplex poli
tikai, hadtörténeti és hadművészet-történeti ábrázolását. 

Hadtörténetírásunk elsőrendű feladata, hogy hazánk felszabadulásának 
25. éves évfordulójára — 1970-ig — ezt a munkálatot elvégezze. Ennek azon
ban alapvető feltétele, hogy a szovjet levéltárak idevonatkozó forrásanyagát 
kutatóink tüzetesen átvizsgálják. 

Hadtörténészeink e téma kidolgozásánál nem rendelkeznek sokoldalú 
levéltári kutatáson alapuló szovjet hadtörténelmi szakirodalommal. A szov-

166 pi.: Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarországon. A népi demokratikus átalaku
lás feltételeinek létrejötte 1943—45. Budapest, Kossuth Kiadó, 1961. 

167 Sipos János: A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Magyar 
Filozófia Szemle, 1964. 1. sz. 22. o. 

168 Godó Ágnes: Drává tó l a Murá ig . Budapes t , Zr íny i Kiadó, 1965. és Csima János: A ro 
m á n csapa tok részvéte lével h a z á n k fe l szabadí tásában . (Kézi ra tban) ; Csatári Dániel: A r o m á n 
csapa tok részvéte le Magyarország fe lszabadí tásáér t lefolyťharcofcban. HK. 1958.1—2. sz. 25—50. o. 

169 csak a jugoszláv Petőfi brigád történetében érintették ezt *a kérdést. — Ma is vannak 
nézetek, melyek szerint a jugoszláv csapatok védelmi harca a Dráva magyar partszakaszán 
nem tartozik a felszabadítás folyamatába. 
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jet hadtörténészek kutatási fő figyelme az 1944—45-ös évekre vonatkozólag 
a szovjet—német főhadszintérre irányul. A magyarországi hadszintérnek, 
mint mellékhadszintérnek vizsgálata csak részletkérdésekre szorítkozik. 

Az elmúlt években a második világháború hadművészet-történeti feldol
gozására történtek kísérletek. Elsősorban a Zrínyi Katonai Akadémia had
művészet-történeti tanszéke jelentetett meg ilyen műfajú munkákat.170 Ezek 
a feldolgozások a második világháború különböző időszakában a védelem és 
a támadás hadászati, hadműveleti és harcászati problémáinak főbb kérdé
seit; a páncélos és gépesített csapatok alkalmazásának kérdéseit; a páncél
elhárítás problémáit stb. vizsgálta döntő részben a Nagy Honvédő Háború 
viszonylatában, kisebb részben egyetemes vonatkozásban. 

Ezeket a kutatásokat mind tartalmi, mind módszertani szempontból szé
lesíteni kell. Hadtörténetírásunknak meg kell határoznia azokat a döntő, 
második világháborús hadművészet-történeti kérdéseket, amelyeknek tapasz
talati kritikáját a korszerű hadászatban, hadműveleti vezetésben, harcászat
ban, mind a hagyományos fegyverek, mind a nukleáris fegyverek alkalma
zása esetén fel lehet használni. E kérdéskomplexusok kutatását a szovjet 
irodalom mellett a burzsoá művek kritikai vizsgálatával is egybe kell kap
csolni. A hadművészet-történeti kutatásokat és feldolgozásokat 1965—70 
között intenzívebben folytatni kellene úgy, hogy 1970 végére a második 
világháború főbb hadművészeti-történeti tapasztalatairól tanulmánykötetet 
lehetne megjelentetni. 

Hazánk hadtörténelmének szerves része a magyar antifasiszta harcok 
története. 

A második világháború katonai előzményéhez tartozik a spanyol polgár
háború. 1936 júliusának drámai napjaiban a spanyol reakció a fasiszta 
Németország és Olaszország katonai segítségével kirobbantotta a polgár
háborút. Ebben a helyi háborúban a két fasiszta hatalom, de különösen 
Németország a haditechnikáját és a hadműveleti, harcászati elképzeléseit 
kísérletezte ki, így készülve katonailag a világháború kirobbantására. 

A spanyol polgárháborúban a fasizmus ellen a magyar nép fiainak leg
jobbjai is küzdöttek a nemzetközi brigádok soraiban. 

Az 50-es évek politikai légköre a személyi kultuszból eredő bizalmatlan
ságot táplált azok ellen, akik részt vettek a Spanyol Köztársaság védelmi 
harcaiban. Hadtörténetírásunknak ez időben e téma fehér folt volt. 1956 
után a marxista hadtörténészek, a Hadtörténelmi Intézet, valamint a Parti
zán Szövetség hozzákezdtek a spanyol polgárháborúban résztvevő magyar 
önkéntesek történetének kutatásához és feldolgozásához. Györkéi Jenő és 
mások tollából több tanulmány és dokumentumkötet,171 a résztvevőktől pe
dig visszaemlékezések jelentek meg. 

A különböző külföldi levéltárakban őrzött források összegyűjtése az el
múlt években kielégítő eredménnyel folyt. Megvan minden feltétele annak, 
hogy az elkövetkező két év alatt összefoglaló igényű hadtörténeti monográ
fia jelenjen meg. 

Mind Magyarország részvétele a második világháborúban, mind hazánk 
felszabadításának történetéhez tartozik a magyar ellenállási mozgalom harca 

1/0 pi.: Hadművészet története tankönyv. (Tervezet) I—III. köt. — A tankönyv a hadművé
szet fejlődését vizsgálja a második világháború és a Nagy Honvédő Háború különböző szaka
szában. Szovjet irodalom alapján összeállította a Zrínyi Katonai Akadémia hadművészet-törté_ 
neti tanszéke; Száva Péter: Páncélos és gépesített csapatok alkalmazása a második világhá
ború védelmi hadműveleteiben, stb. 

17*1 PL: Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadságharcában, összeállította és a bevezető 
tanulmányt írta: Györkéi Jenő. Budapest, Kossuth Kiadó, 1959.; Uő.: Spanyol földön a sza
badságért. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963.; Az egyetemes és a magyar hadművészet története, 
Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 1960. II. köt 
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a fasizmus ellen. Történettudományunk mindezek ellenére meglehetősen kor
látozottan foglalkozott az idetartozó kérdések kutatásával. Tükrözi ennek 
a vetületét a „Magyarország Története" című összefoglaló munka is, amely 
mindössze három magyar partizáncsoportot említett meg — érintőleg.172 

A felszabadulást követő években az egykori harcok részvevőitől jelent 
meg ugyan néhány feldolgozás,173 de ezek a rövid lélegzetű írások a meg
felelő adatok hiányában — meg az időbeli közelség miatt — nem tudták 
hűen tükrözni a partizánharcok történetét. Hasonló értékűek voltak azok 
az inkább riportszerűen megfogalmazott munkák, amelyek az 1945—46-os 
években láttak napvilágot.174 

Az ötvenes évek elején a személyi kultusz a partizánok iránt táplált bizal
matlansággal gátolta a kutatómunkát. 

A magyar partizánok harcainak történetéről az 1954—55-ös évektől kezdve 
egyre több tanulmány jelent meg.175 

Ezeknél a feldolgozásoknál az alapvető nehézség a gyér forrásanyag és a 
visszaemlékezések szubjektivitása volt.Ismeretes, hogy sem az illegális, sem 
a partizánmunka nem kedvezett az írott források képződéséhez. Az említett 
körülmények miatt a meglevő forrásanyagok sem voltak a lehetőség teljes 
kihasználásával felkutatva. 

Az utóbbi években a téma részleges hadtörténeti kutatása megkezdődött. 
Ugyancsak kezdetét vette a külföldi levéltárak anyagának feltárása is. 

Minden esetre jelentős eredménynek számít, hogy a magyar levéltári anya
gok összegyűjtésével és a már felkutatott külföldi források felhasználásával 
jelent meg Harsányi János által szerkesztett és értékelő bevezető tanul
mánnyal ellátott partizán-dokumentumkötet. 

Hadtörténetírásunk az utóbbi évek forráskutató munkája következtében 
egyre szélesebb tematikájú, a részletekre kiterjedő tanulmányokat készített 
el.176 Ennek a kutató folyamatnak tudományos segítséget adott a Hadtör
ténelmi Intézet, valamint a Partizán Szövetség okmány gyű j tő csoportjának 
és történeti bizottságának munkája. 

Hadtörténet-tudományunknak arra kellene törekednie, hogy 1965—70 
között fel tudja tárni az egy-egy országban harcoló magyarok partizántevé
kenységét — természetesen a forrásanyagoktól függően. Ennek azonban elő
feltétele, hogy gondos kutatással felmérjük a partizánok és az ellenállási 
mozgalomban résztvettek számát és személyét. 

Ezen a téren hartörténet-tudományunk ismerete esetleges. Egyébként ez 
is az egyik alapja a magyar ellenállást csökkentő, vagy nagyobbító állás
pontoknak. Elméleti tanulmányokban vázolni kell a hazai ellenállás egyes 
elvi problémáit, valamint az úgynevezett „szervezőcsoportok" hiteles törté
netét. 

172 Magyarország tö r téne te . Budapes t , Gondola t Kiadó, 1964. II . kö t . 458., 460—461. o. 
173 pi.; Nógrádi Sándor: Magyar partizánok Salgótarján vidékén. HK. 1954. 3—4. sz. 3—11. o.; 

„Úttörők voltak" című antológia, stta. 
174 Dezsényl Miklós: Hősök és árulók. Budapest, Magyar Téka Kiadó, 1946.; Dékány István: 

Vihar Ukrajnában. Egy magyar partizán naplója. Budapest, Athenaeum, 1945.; Boldizsár Iván: 
A magyar ellenállási mozgalom története. 2. kiadás, Budapest, 1946. 

175 Dékán István: Partizánutakon. Budapest, Szikra, 1955.; Fehér Lajos: Harcunk Buda
pestért. Budapest, Szikra, 1955.; Fekete Mihály: Partizánok az Avas alján. Budapest, Szikra; 
1955.; Földes Mihály: Az újpesti partizánok. Budapest, Szikra, 1955.; Harsányi János: Magya
rok a belga nép ellenállási harcában a második világháború idején. HK. 1956. 1. sz. 182—184. 
o.; Uő.: A partizánmozgalomról. Katonai Szemle, 1956, 4. sz. 119—126. o.; Kovács István—Har
sányi János: Partizánharcok Magyarország felszabadításáért, HK. 1955. 1. sz. 115—132. o.; 
Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom 1939—1945. Budapest, Szikra, 1955. 

176 p i . : Csorba Barna: A Szőnyi csoport . Miskolc, 1964.; Mues Sándor: A m a g y a r fegyveres 
el lenál lási mozgalom megszervezése és szerepe Magyarország fe lszabadí tásában. 1941—1945. 
HK. 1957. 1—2. sz. 32—54. o.; Pintér István: Ada tok a Magya r Nemzet i Felkelés Fe l szabad í tó 
Bizo t t ságának tö r téne téhez . HK. 1961. 2. sz. 431—456. o.; Uő. : Magyar ant i fas iszták a sz lovákia i 
p a r t i z á n h a r c o k b a n . PK. 1959.; Tóth Sándor: Buda i ön tkén tesek . Budapes t , Zr ínyi Kiadó , 1961. 
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Gondos kutatással több biográfiai munka készülhetne el a magyar par
tizánharcok és fegyveres ellenállási mozgalom hőseiről, akik életüket adták 
a harcban, vagy a felszabadulás után már meghaltak. 

Végezetül a részletkérdések feldolgozása után 1970-ig monografikus szin
tézisben meg kellene írni a magyar ellenállás történetét, problematikáját. 

összefoglalva : A tervtanulmány a hadtörténetírásunkkal szemben támasz
tott tudományos, társadalmi és katonai igényt mérlegelve, Magyarország 
felszabadításának katonatörténeti, valamint a magyar antifasiszta harcok 
feldolgozását 1965—70 közötti időben javasolja elvégezni, a többi feladatot 
pedig a távlati terv későbbi időszakában. 

Néphadseregünk történetéről folyó hadtörténeti kutatás 
néhány kérdése és feladatai 

Történelmünk, hadtörténelmünk legjelentősebb, legfontosabb korszaka a 
felszabadulás utáni jelenünk története. Ennek a törtértetnek a kutatása és 
feldolgozása éppen ezért különösen fontos, mert egyetlen korszak sem tud 
annyi közvetlen tapasztalatot adni a jelen és a jövő számára. 

E korszak hadtörténészeire vonatkozólag joggal mondhatjuk el, hogy két
féle történészi kritika van. Az egyik a jelen percet is a történelem meg
szépítő távlatából nézi, a másik a jelen percet is a jövő kritikájával nézi. 
Nekünk az utóbbi álláspontot kell a kutatómunkánkban érvényesítenünk. 

Saját korszakunk katonai történetének kutatása, feltárása adja a legtöbb 
segítséget a szocialista katonai tudat, a honvédelmi hivatástudat kialakítá
sához és erősítéséhez. 

Az utóbbi években, amikor a párt és a forradalmi munkás-paraszt kor
mány a korábbi években elkövetett hibákat feltárva és kijavítva, követke
zetes kétfrontos politikával harcolt és harcol a dogmatizmus és revizionizmus 
ellen, pezsgő élet indult meg népi demokratikus korszakunk kutatásában és 
feldolgozásában. 

A történészek között a közelmúltban alakult ki éles vita a népi demok
ratikus korszak máig tartó történetének periodizációjáról és a periódusok 
jellegéről. 

Az egyik álláspont az 1945—48-ig terjedő egész szakaszt polgári demok
ratikus jellegűnek tartja. Nézetének igazolására még az 1947-ig végrehaj
tott államosításokat sem tartja antikapitalista folyamatnak, analóg módra 
hivatkozva a nyugaton kormányra kerülő szociáldemokrata pártok államosí
tási programjára. A másik álláspont szerint a demokratikus feladatok meg
oldásának szakasza 1945 tavaszán lezárult, s ez év nyarától kezdve már a 
szocialista forradalom került napirendre. E nézet képviselői szerint 1945— 
1948 közötti korszakot egységesnek kell tekinteni, amely két, egymáshoz 
kapcsolódó, de mégis elkülöníthető demokratikus és szocialista forradalmi 
szakaszra tagolódik. 

A néphadsereg történetét kutató hadtörténészek között a történészek vitá
jánál időben korábban ugyancsak két alapvető nézetre polarizálódtak az 
álláspontok. 

Az egyik álláspont szerint 1945—48 között a hadsereg történetében egy 
fordulópont volt: 1946 tavasz-nyáreleje. A hadsereg jellege a jelzett idő
pontig demokratikus, de tendenciájában népi demokratikus. A népi bal
oldal 1946 tavaszán kiharcolt győzelme következtében a hadsereg véglege
sen népi demokratikus jellegűvé válik. 

A másik álláspont a hadsereg népi demokratikus jellegének létrejöttét a 
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fordulat évéhez kapcsolja. Ugyanakkor ez az álláspont is — helyesen — el
utasítja a személyi kultuszból eredő önhitt, szubjektivista véleményt, amely 
szerint Farkas Mihály miniszterségével lett a hadsereg — néphadsereggé. 

Mues Sándor és Műnk Károly e két aspektusból kiindulva dolgozták fel 
— úttörőként — a néphadsereg és a határőrség 1945—48 közötti történeté
nek számos kérdését.177 

Mindkét szerző több tanulmányban és nagyobb monográfiákban, levéltári 
kutatásokra alapozva rajzolta meg a hadsereg megalakulásának körülmé
nyeit; az 1. és 6. hadosztály történetét; az MKP harcát a reakció ellen a 
honvédségen belül és azon kívül a hadseregért; a honvédség fejlődését 
1948-ig. 

Az eddig megjelent munkák a részben említett kérdéskomplexusok sza
kaszos részletét eredményesen vizsgálták, de a kutatás még nem jutott el 
olyan fokig, hogy a néphadsereg történetének 1945—1957 közti szakasza 
kellő mélységgel feltárt lenne. 

Véleményünk szerint a két álláspont mind a történészeknél, mind a had
történészeknél bizonyos fokig konstruált, éppen a kellő feltárás hiánya 
következtében. így analóg módon akarják feloldani a sajátosat a demokra
tikus és szocialista forradalmak általános törvényszerűségeiben. 

•Néphadseregünk 1948 utáni történetének kutatása, feldolgozása még 
nem kezdődött meg. Kivételt képez „A néphadsereg és az ellenforradalom'' 
tematika, melvet a Hadtörténelmi Intézet munkaközössége dolgozott fel 
1957-ben. 

A tervtanulmány éppen az említett vita szempontjából kíván felvetni né
hány olyan részletmegoldásra váró témakomplexust, amely a hadsereg jel
legének problematikáját a jelenségek belső összefüggésében közelíti meg. 

Ilyen, az említett szempontból kapitális kérdés a nevelőtiszti intézmény 
szerepe a szocialista hadsereg kialakításáért folyó harcban; a kommunista 
párt vezető szerepének kialakulása és megerősödése a hadseregben; a hon
védségi sajtó szerepe a hatalomért folyó harcban és a hadsereg erkölcsi
politikai nevelésében. 

Elmélyült kutatást kíván a néphadsereg harckészültségi fejlődéstörténete 
a honvédelem szempontjából; a baráti országok, különösen a Szovjetunió 
hadseregével kialakuló és fejlődő katonai szövetség és barátság története. 

A néphadsereg története 1948 utáni szakaszának kutatásában centrális 
helyet kell biztosítanunk annak a vizsgálatnak, amelynek alapján hadtör
ténetírásunk feldolgozza a Varsói Szerződés létrejöttét, szerepét a szocialista 
világrendszer s így hazánk védelmében; néphadseregünk helyét és szerepét, 
a szocialista hadseregek szövetségében. 

Ezzel párhuzamosan vizsgálatunk tárgyává kell tennünk a NATO jel
legét, célkitűzését és katonai szervezetét. 

összefoglalva : Hadtörténetírásunk feladata, hogy 1965—70 között a nép
hadsereg történetét 1945—57 közötti szakaszra vonatkozólag feltárja és le
rakja az 1957—67 közötti időszak feldolgozásának alapjait. A többi felada
tot a távlati tervben gondoljuk elvégezni. 

177 Mucs Sándor: A Magyar Néphadsereg fejlődésének néhány kérdése a második világ
háború befejezése után (1945 május—1946 március). HK. 1960. l. sz. 40—66. o.; Olvedi Ignác: 
Visszaemlékezés a néphadsereg 1945—46-os éveire. HK. 1960. 1. sz. 173—187. o.; Műnk Károly: 
A hadsereg helyzete az 1945-ös őszi választások után. HK. 1961. 1. sz. 35—57. o.; Uő.: A fegy
verszüneti szerződéstől a szocialista hadseregig. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1964.; Szmetana Jó
zsef: A Magyar Néphadsereg első alegységeinek megalakulásáról. HK. 1. sz. 181—188. o.; Mucs 
Sándor: Adatok a magyar határőrség 1945. utáni történetéhez. HK. 1963. 2. sz. 5—28. o.; Uő.: 
A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése 1945—1948. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963. 
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A magyar hadtörténelmet összefoglaló munka megírásának kérdése 

Évek óta két ellentétes vélemény van a tekintetben, hogy szükséges-e 
marxista hadtörténet-tudományunknak egy jelentős szintézist elkészítenie 
vagy sem. Az egyéb okok mellett ma azt szokták érvül az összefoglaló munka 
ellen felhozni, hogy elvonja az erőket a honvédelmi nevelés adta feladatok 
elvégzésétől. 

Minden félreértés elkerülése végett — erre egyébként utaltunk jelen tanul
mányunk bevezetőjében is — megismételjük azt az elvi álláspontot, hogy a 
marxista hadtörténetírás célját alapvetően meghatározza a szocialista kato
nai tudat, a szocialista hazafiasságból és proletár internacionalizmusból, 
vagyis az antiimperialista állásfoglalásból ötvözött honvédelmi tettrekész
ség tartalmi erősítése. Éppen ebből az aspektusból érthetetlen az ellenzők 
álláspontja. 

A tervtanulmány több oldalról: társadalmi, katonai és tudományos oldal
ról s egyben a hivatásbeli felelősség erkölcsi normája alapján kívánja azt 
indokolni, hogy szükséges Magyarország hadtörténete tudományos össze
foglalását megírni. 

Mindenekelőtt a társadalmi igényt kell említenünk. Talán nem szükséges 
külön felhívni a figyelmet hazánk társadalmi struktúrájában végbement 
hatalmas változásokra, különösen a munkásság és az értelmiség számának 
megnövekedésére, amelynek érdeklődése a hadtörténelem iránt egyre inten
zívebbé válik. Nem túlzás az a vélemény, hogy hazánkban a tanulás népi
nemzeti vonás lett. 

A történelem iránti érdeklődés fokozódását számszerűleg mutatja, hogy 
1964-ben megjelent „Magyarország Története" című kétkötetes munka (ára: 
198,— Ft) nem egészen egy év alatt 28 000 példányban kelt el.178 Ez a szám 
a társadalmi igénynek csak egy részét elégítette ki. 

Viszont ha átlapozzuk a történeti munkákat, köztük az előbb említett két
kötetes művet, láthatjuk, hogy Magyarország hadtörténelmét egyes korsza
koknál csak érintőleg, más időszakoknál még így sem tárgyalja. Ez követ
kezik a történettudomány jellegéből, de a szerzők tartalmi és methodikai 
felfogásból is, amire a kritikai észrevételeinket jelen tanulmányban egy-két 
esetben meg is tettük. 

Az említett két faktor: a társadalmunk e növekvő érdeklődése a hadtör
ténelem iránt és a magyar hadtörténelem marxista összefoglalásának hiánya 
hadtörténet-tudományunk hivatásbeli kötelességévé teszi ezt a magyar tár
sadalomban különösen erős történelmi érdeklődést, igényt a hadtörténelem 
részéről is kielégíteni: a marxista hadtörténet-tudomány eredményeit fel
használni a szocialista tudat formálására és erősítésére. 

A társadalmi igény megítélésénél azonban figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy az nem elsősorban szakmonográfiákra, tanulmányokra, hanem össze
foglalásokra irányul, valamint azt, hogy nem ragaszkodik feltétlenül a nép
szerű szinthez, hanem összefoglaló munkákat igényel tudományos szinten. 

Társadalmi rendszerünk hatása hadtörténet-tudományunk fejlődésére is 
indokolja, sőt szükségessé teszi az összefoglalás munkálatainak megindítását. 

Pontosabban szólva: minden társadalmi, politikai rendszer megteremtette 
a maga történettudományi és hadtörténet-tudományi szintézisét. 

így születtek meg a XVIII. században Pray és Katona összefoglaló mun
kái, mint a magyar feudális rendi társadalom történeti szintézisei. Hadtör
ténelmi összefoglalás csak azért nem készült, mert e korban még nem 
különült el a történettudomány és hadtörténet-tudomány. 

178 A számadat ia Gondolat Könyvikiadó szíves közlése. ' 
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Szalay László és Horváth Mihály munkái a reformkori fellendülés össze
gezését jelentették. Ezzel párhuzamban Virág Benedek könyve jelentette a 
reformkor hadtörténelmi szintézisét. 

A kiegyezés utáni dualista rendszer eszmei alapjáról a történettudományi 
összefoglalót Szilágyi Sándor által szerkesztett tízkötetes munka adta meg: 
ugyanígy a hadtörténeti összefoglalást Rónai Horváth Jenő munkája jelen
tette. Az ellenforradalmi korszak történetírása pedig már 1928-ban meg
kezdte a maga történeti szintézisének elkészítését Hóman—Szegfű tollából; 
míg a hadtörténeti szintézist Bánlaki (Breit) József, Vájna Viktor és Náday 
István írták meg. 

A magyar marxista hadtörténet-tudomány, amely a hadtörténet felfogá
sának tudományossága tekintetében magasan a polgári korszak hadtörténet
tudománya felett áll, nem zárkózhat el a sürgető feladat elől, hogy olyan 
összefoglalást adjon széles tömegek, katonák és tisztek kezébe, amely a 
burzsoá nacionalizmus torzításaitól mentesen, marxista tudományossággal, 
a szocialista hazafiság, az internacionalizmus alapján mutassa be hadtörté
nelmünk egészét napjainkig — a honvédelmi nevelés, a szocialista katonai 
tudat alakításának szolgálatában. 

A hadtörténeti összefoglalást igénylik a katonai-szakmai szempontok is. 
A hadászat ismeretrendszerré történő alakulása már a XIX. század köze

pén megindult s az első világháború alatt ez a folyamat befejeződött. 
A hadászat ismeretrendszerré történő alakulása ama tapasztalatok álta

lánosításának közvetlen eredménye volt, amelyeket a háború és a hadászati 
méretű haditevékenységben, illetve a hadviselés folyamán a fegyveres erők 
vezetésében szereztek. A hadászat tehát egyrészt a tapasztalatok általánosí
tásának eredménye, másrészt a jövendő harc és hadviselés lehetséges körül
ményeinek és módjainak elméleti előrelátása. — Ezeket a belső összefüggé
seket és kölcsönös hatásokat a tisztképzésben és az akadémiai felsőfokú 
képzésben, hadtörténeti szintézisben, hadtörténetileg összegezett tapaszta
latok logikai rendszerével lehet csak teljesen érthetővé tenni. 

De ebben az irányban hatnak más tényezők is. Egy nagyobb szintézis 
elkészítése mindig feltételezi a részletkutatásokból való kitekintést, a meg
levő fehér foltok eltüntetését stb. Az összefoglalás tehát nemcsak az eddigi 
eredmények számbavételét jelenti, hanem magával hozza az új problémák 
feltárását és megoldását is, magával hozza azokat a vitákat, amelyek élén-
kítően hatnak tudományos életünkre és eszmei tisztázást eredményez, ami 
viszont a marxista hadtörténelmi felfogást erősíti. 

Az összefoglaló munka elkészítése igényli a kollektív munkát, a hadtörté
net-tudomány erőinek összefogását, új erők bevonását a kollektív munkába, 
ami a meglevő nagyon is szűk specializálás feloldására előnyös hatással 
lehetne. 

Mindezek a szempontok arra késztették a tervtanulmány szerzőjét, hogy 
javaslatot tegyen Magyarország hadtörténete háromkötetes, tudományos 
szintézisének elkészítésére és megjelentetésére az 1975—78-as években. 

A szintézis jellegére, tartalmára vonatkozólag — nem a teljesség igényé
vel — néhány szempontot kívánunk adni. Mindenekelőtt a tudományos jel
legről kívánunk szólni, annál is inkább, mert a népszerűség mellett sokan 
kardoskodnak. 

A munka tudományos jellege mellett szól az, hogy feltétlenül helyes lenne 
hadtörténet-tudományunknak a személyi kultusz időszakában megingott és 
most lassan helyreálló hitelét egy olyan munkával is erősíteni, mely a társa
dalmi-gazdasági fejlődés törvényszerűségeinek és a hadügyi, a hadtudományi 
fejlődés törvényszerűségeinek összefüggéseit és kölcsönhatásait nemcsak a fő 
vonalakban alkalmazza a magyar hadtörténetre, hanem — az eddiginél 
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sokoldalúbb, gazdagabb tényanyag alapján — megfelelő teret szentel a sajá
tos vonások kidolgozására is. 

Ebből következik, hogy a szintézisben a hadtörténet és a hadművészet-tör
ténet arányát a társadalmi-gazdasági törvényszerűségek és hadügy belső, 
kohéziós összefüggései határozzák meg. 

Fontos, hogy a m u n k a tudományos jellege ne jelentse az olvasmányosság, 
közérthetőség és stilisztikai gazdagság csökkenését. 

Az egyes kötetek időhatárára hozzávetőleges j avas la tunk: 
I. kötet —1868 

II. kötet 1868—1918 
III. kötet 1918—1970 

A kötetek terjedelme egyenként 45 szerzői ív szöveg, 15 ív jegyzet, kép , 
grafikon, té rkép és vázlat. 

A szerzői ív mennyiségére te t t javasla tnál figyelembe vet tük, hogy a feu
dális korszak a magyar hadtör ténelem legterjedelmesebb, háborúkban gaz
dag korszaka; az első és a második vi lágháborúnak szélesebb, nemzetközi 
színvonalon való tárgyalása szükséges és végül a megjelenésig a felszabadu
lás óta negyedszázad hadtör ténetében í runk olyan fontos kérdéskomplexu
sokról, min t a Varsói Szerződésről, a NATO, CENTO, SEATO stb. impe
rialista ka tonai paktumokról , a helyi háborúkról , hagyományos és nukleá
ris hadviselés kérdéseiről, a leszerelés kérdésének katonai vonatkozásai
ról stb. 

A hadtörténeti biográfia írásának fejlődése és feladati 

A polgári és ellenforradalmi hadtör ténet í rás biográfiai irodalma a m e g 
jelent m u n k á k nagy száma mia t t szinte át tekinthetet len. 

Közös jellemzőjük, hogy a mili tarista-nacionalista eszmei alapról, a k a 
tonatömegek szerepének tagadásával í ródtak. Mellőzték az emberi jellem 
fejlődésének ábrázolását, a fejlődést befolyásoló társadalmi hatások érzékel
tetését. Ezzel szemben az á l romantikus hősiesség anakronisztikussága á r a d t 
a munkáikból . 

A gazdag irodalomból csak egy tipikus k iadványt emlí tünk meg. Lamper th 
Géza könyvére1 7 9 gondolunk, amely pregnánsan magában foglalja a többi 
könyvekben kisebb-nagyobb mér tékben feltalálható fenti ismérveket. 

Marxis ta hadtör ténet í rásunk e műfaj te rén még csak a kezdetnél tar t . 
Nagy Kálmán Stromfeld Aurélról és Damjanichról ír t biográfiájának18^ 

ér tékét csökkenti, hogy a személyi kultusz légkörétől nem mentes a szerző 
ábrázolási módja. Kovács Endre Bem Józsefről181 készített biográfiája a tá r 
sadalmi és a jellembeli fejlődés összefüggését, a társadalmi, politikai képbe 
helyezett Emberábrázolást adta, viszont a katona Bem portré ja ha lványab
ban sikerült . 

Györkéi Jenő és Sziklai Sándor Ligeti Károlyról rajzolt képet,182 de ez 
az ábrázolás éppen az emberi maga ta r tás fejlődési szakaszosságát nélkülözi. 

Hamarosan meg fog jelenni Hetes Tibor biagráfiája Stromfeld Aurélról.183 

179 Lampért Géza: A m a g y a r k a t o n a ezer éven át. Budapes t , A thenaeum, 1916. 
180 Nagy Kálmán: Damjan ich , a fo r rada lmi hadvezé r . HK. 1954. 3—4. sz. 207—261. o. ; Uő . : 

Stromfeld Auré l . Budapes t , Művelt Nép , 1952. 
181 Kovács Endre: Bem József. Budapest, Hadtörténelmi intézet — MTA Történettudo

mányi Intézete. 1954. 
182 Ligeti Károly válogatott írásiad. Válogatta és szerkesztette Györkéi Jenő. Bevezetőt i n a 

Sziklai Sándor. Budapest, Kossuth, 1957. 
183 Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. (Kéziratban, kandidátusi disszertáció.). 
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Az életrajz nemcsak a Vörös Hadsereg vezérkari főnökét ábrázolja, hanem 
széles körű forrásanyag felhasználásával bemutatja Stromfeld egész élet
útját. A szerző elkerülve az idealizálási tendenciákat, reális, eleven s meg
kapó képet fest Stromfeldről. 

Nagy László biográfiája mind történeti, mind emberi szempontból hű ké
pel? fest Bethlen Gáborról. Különösen a hadvezér Bethlen ábrázolását oldotta 
meg sikerrel.184 

A tudományos szempontokkal együtt a honvédelmi eszme pedagógiai kö
vetelménye, hogy ifjúságunk példaképkeresési készségét segítsük elő: adjunk 
haladó és kommunista katona hősökről olyan biográfiai feldolgozásokat, 
amelyek a hősök életútját a társadalomnak, erkölcsnek, eszmeiségnek és 
jellemfejlődés küzdelmes útjának keretében állítja reflektorfénybe. 

A biográfiai sorozat alakjait javasoljuk a magyar internacionalisták sorá
ból kiválasztani (Kun Béla, Gavró Lajos, Varga Gyula, Szamuely Tibor stb.) 
és egy-két személyt 1965—70 között feldolgozni. 

* 

Pártunk VIII. kongresszusa megállapította, hogy a szocializmus teljes fel
építésének időszakában â  termelés, a gazdaság frontja mellett az osztályharc 
másik fő hadszintere az ideológiai harc. 

A nemzetközi küzdőtéren a kapitalista és a szocialista világrendszer pár
huzamos létezése,, a következetes „békés egymás mellett élés" elvi, gyakor
lati politikája ellenére az imperialista agressziós körök miatt állandóan fo
koznunk kell katonai potenciánkat anyagilag és erkölcsileg. 

Ezért hívta fel a figyelmet pártunk Politikai Bizottsága a honvédelmi 
nevelés fontosságára. 

A tervtanulmány ezek jegyében mérte fel a magyar hadtörténetírás fejlő
désének fő szakaszait és vonásait. Ezek jegyében kutatta és javasolja a fel
adatokat, hogy hadtörténet-tudományunk részese legyen a szocialista társa
dalmi tudat alakításának; hozzájáruljon a hadművészet-történet tapasztala
tainak kritikai, történeti vizsgálódásával, összegezésével hadseregünk további 
fejlődéséhez. 

Áttekintésképpen összefoglaljuk azokat a fő témakomplexusokat, ame
lyeket hadtörténetírásunk második ötéves tervének javaslunk. 

1. A Magyar Néphadsereg történetének 1945—57 közti időszakát az eddigi 
kutatások és feldolgozások olyan tematikus gazdagsággal tárták fel, hogy 
megvan a reális alap ahhoz, hogy a második ötéves tervben komplex módon 
befejezzük a fenti periódus monografikus ábrázolást. 

2. Szocialista rendszerünk 25. éves évfordulójára meg tudnánk jelentetni 
hazánk felszabadulásának történetét. A munka a teljesség igényével feldol
gozná a felszabadítás katonapolitikai és katonai történetét; a magyar ellen
állás történetét; a szocialista világrendszer dunai szakaszának létrejöttét a 
szocialista hazafiság, az internacionalizmus aspektusából is. 

Fontos tartalmi része lenne a munkának: a felszabadító harcok hadművé
szet-történeti elemzése, mely szervesen épülne majd be a munka szerkezeti 
összességébe. 

3. A második világháborús magyar ellenállási mozgalom és partizánhar
cok története eddigi forráskutatásaink eredményei lehetővé teszik, hogy had
történelmünknek ezt a fejezetét a második ötéves tervünk során monogra
fikusán is feldolgozzuk. 

184 Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. Budapest, Móra, 1964. 
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4. A Horthy-korszak katonai történetének feldolgozása már az első öt
éves tervben is az egyik főfeladat volt. 

Az eddigi eredmények, s e téma összefüggései az előző két feladattal reá
lisan biztosítják a feltételeket a kutató és feldolgozó munkálatok te) j es 
befejezéséhez. 

5. Tanulmánykötetet kellene készíteni a második világháború főbb had
művészet-történeti tanulságairól hadászati és hadműveleti szinten. A tanul
mánykötet egyúttal — nem a teljesség igényéivel — foglalkozna az ilyen 
műfajú nyugati katonai irodalom kritikájával is. 

6. Az első ötéves terv alatt elvégzett kutatási munkák eredményei alap
ján 1965—70 között véglegesen le tudnánk zárni a „magyarok részvétele 
a spanyol polgárháborúban" című téma feldolgozását egy szintézist adó 
monográfia elkészítésével. 

7. Az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom hadtörténetének 
kutatását és feldolgozását a második ötéves terv egyik központi feladatává 
javasuljuk tenni. Ez a munka egyúttal a Magyar Tanácsköztársaság 50. 
évfordulójára jelenne meg. A Tanácsköztársaság hadtörténetének már eddig 
megjelent feldolgozásaival együtt a magyarországi 1918—19-es forradalmak 
katonai történetének megírását alapjaiban befejeznénk. 

8. A Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban 
résztvevő magyar internacinalisták történetének forráskutatása, számos rész
letkérdés feldolgozása olyan eredményeket ért el, amelyeknek alapján a 
második ötéves tervben az 1917—1920 közötti időszak összefoglaló szinté
zisét el lehet készíteni. 1920—22 közötti időszakról is tanulmányokat kell 
írni. 

9. Tanulmánykötetben javasoljuk feldolgozni az első világháború fonto-
sabb hadművészet-történeti tapasztalatait hadászati, hadműveleti szinten. 
Különös tekintettel arra fejlődésre, melyet a hadászat, hadműveleti művé
szet a két világháború között és a második világháborúban elért. 

10. A korábbi években megkezdett, de abbahagyott kutató munkát foly
tatni kellene és így a második ötéves terv folyamán fel lehet dolgozni a 
Rákóczi-szabadságharc hadtörténetét.185 

11. A XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcok sorozatából 
a Bocskay vezette függetlenségi háború feldolgozása befejeződött. A máso
dik ötéves tervben e történeti láncolat folytatását, a Bethlen Gábor vezette 
függetlenségi harcok történetének marxista ábrázolását javasoljuk elké
szíteni. 

12. A törökellenes várharcok történetének és hadművészet-történetének 
feltárást a második ötéves tervünkben döntő részben kívánatos megoldani. 

13. A második ötéves terv során a magyar internacionalisták soraiból 
Kun Béla, Gavró Lajos, Varga Gyula, Zalka Máté, Gál tábornok katonai te
vékenységéről javasolunk biográfiát készíteni. 

14. Javasoljuk, hogy a második ötéves terv során a hadtörténészek téma
kutatásaik terjedelmét, módszereiket olyan méretben és irányban folytassák, 
illetve alkalmazzák, hogy a terv időszaka konkrét előkészület legyen a 
magyar hadtörténelmet összefoglaló munka megírásához. 

A feladatok megoldásához a fejlődés követelte tudományos szervezeti 
intézkedések szükségesek. A tervtanulmány e kérdésekkel terjedelme és 
célkitűzése miatt azonban nem foglalkozhat. 

185 Az egyetemes és a magyar hadművészet története. I. köt. idevonatkozó fejezeteit Gott-
reich László írta. 
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М И К Л О Ш Х О Р В А Т 

Р А З В И Т И Е ВЕНГЕРСКОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
И ЕЁ З А Д А Ч И 

(Очерк о планах) 

Резюме 

При написании очерка о планах автор учитывает двойную цель. С одной стороны 
историографически рассматривать результаты разных тенденций развития венгерской 
военной историографии, а с другой стороны установить исходя из обмера очерёдные 
задачи марксистской историографии. 

В введении очерка автор намечает теоретические вопросы проблематики развития 
военно-исторической науки. 

При анализе проблематики развития военно-исторической науки и при определении 
очерёдности задач — пишет автор — мы должны тщательно, многосторонне изучать 
вопросы исследования военной историографии с точки зрения методики, связи с дру
гими вспомогательными науками, по политической, экономической и идеологической 
потребности общества, а также по специфической потребности его. Перед нашей на
укой ставится специфическая потребность нашей родины, нашего общественного строя 
в исторической сводке и в критике военно научных опытов, необходимых для разви
тия обороны и вооружённых сил. 

Очерк рассматривает ход развития главных течений и школ венгерской военной 
историографии, имеющей прошлое, всего полтора столетия. Эта конспектная картина 
делит историю венгерской военной историографии на 4 главных периода: 1. началь
ный период отечественной военной историографии, который совпадает политическими 
и идеологическими течениями эпохи реформ, борющейся за венгерскую свободу; 
2. направление куруцев и императорское направление в буржоазной военной истори
ографии эпохи дуализма; 3. военная историография периода контрреволюции и на
конец; 4. эпоха марксистской военной историографии, начиная с освобождения нашей 
родины. 

После этого очерк обрисует важные вопросы и задачи историографии и исследо
вания военной историографии I X — X V I , X V I I — X V I I I , X V I I I — X I X вв., периода 
первой мировой войны, эпохи Великой Октябрьской социалистической революции и 
венгерских революций 1918—-19 гг., военной истории фашистского режима Хорти и 
эпохи освобождения, истории нашей народной армии. 

Изучая буржоазных и марксистских результатов военно-исторической обработки 
I X — X V I веков, автор устанавливает, что в нашей военной историографии одним из 
самых запущенных территорий является период первых боёв против турок (1366—• 
1377 гг.). Мы располагаем совсем не достоверными данными и всего несколькими 
опубликованными документами. Одной из важных задач нашей военной историогра
фии в исследовании и в обработке военной истории X V I I — X V I I I веков является 
деятельно рассмотреть совокупность вопросов дискуссии, продолжающейся годами, по 
вопросам общества, справедливой войны и армии. В отражении фактов, рассмотр 
должен привести к такому результату, который способен стирать остатки национа
лизма во взглядах на историю и укрепить с правильным взглядом на историю социа
листическое сознание обороны. 

Очерк ставит —- не с претензием на окончательное установление факта — дискус
сионным вопросом роль развития военной техники в создании экономической и об
щественной базы абсолютизма X V I I I века. 

В дальнейшем автор критически анализирует несколько важнейших вопросов бур
жоазной военно-исторической литературы, по отношению первой мировой войны. 
Исходя из направления развития военного искусства, он предлагает разработку пер
вой мировой войны, относительно истории военного искусства. 

Одной из центральных задач марксистской военной историографии является пол
ная разработка военной истории венгерских интернационалистов и революций 
в 1918—19 гг. в Венгрии. Автор, исходя из -критической оценки, вышедших до сих 
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nop paöoT, fleAaeT npeAAOîKeHHe Ha AaAbHeHiuee HanpaBAeHHe HccAeAOBaHHJi H o6pa6oTKH 
TeMW. 3HaHHTeAbHaa nacTb B HCCAeAOBaHHH BoeHHwx HCTopHKOB, B HHTepecax ÄHtpepeH-
ijupoBaHHoro onpeaeAeHHH xopTHHCKoro <pauiU3Ma ocMOTpeTb TO, "ÍTO cneijH(j>HHecKoe 
MecTo BoeHHoň AHHHH B (pauiHCTCKOM pejKHMe, nocKOAbKy MOTHBHpoBaAO cTpyKTypy BeH-
repCKOrO KOHTppeBOAK>UHOHHOrO CTpo«. 

HCXOAH H3 3Toro acneKTa, aBTop npeAAaraeT uiHpoKyio pa3pa6oTKy ywacTHH BeHrpHH 
BO BTOpOH MHpOBOfi BOHHC 

riocAe KpHTHHecKoro paccMOTpa pa3pa6oTKH BoeHHoň HCTOPHH OCBOOOJKACHHH BeHrpHH, 
onepK npeAAaraeT K 25 roAOBijjHHe, noAHoe pacKpwTHe STOH TeMW. 

Caiwofi 3HanHTeAbH0H, caMofi BaîKHOH anoxoH Hauieň BoeHHoň HCTOPHH HBAHCTCJI HCTO-
pH« HacToaiijero — nocAe ocBoóoíKAeHHH — BpeMeHH, H H oAHa H3 anox He MoateT AaTb 
HacTOAbKO HenocpeACTBeHHwe onwTH AAH HacTOHUjero H AAH 6yAyiöero. HccAeAOBaHHe, 
OTKpwTHe BoeHHofl HCTOPHH Hamen anoxH AaiOT caiwyio 6oAbiiiyio noMoigb K (popMHpoBa-
HHK>, yKpenAeHHK) COyHaAHCTHHeCKOrO BOeHHOrO C03HaHHH, C03HaHHH HyBCTBa npH3BaHHH 
K oőogoHe PoAHHbi. ABTOP H3 3Toro acneKTa TpaKTyeT AHCKyccnio, npoAOAJKaioiijyiocH 
MeîKAy BOeHHbIMH HCTOpHKaMH, HCCAeAyiOHJHX HCTOpHK) HapOAHOH apMHH. 

HaKOHeu, aBTop c HecKOAbKHX CTopoH pa36npaeT HeKOTopwe Bonpocbi HanncaHHH KOH-
cneKTHofi paôoTbi BeHrepcKoň BoeHHofi HCTOpHH. 

MIKLÓS HORVÁTH 
DIE ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN KRIEGSGESCHICHTSSCHREIBUNG 

UND IHRE AUFGABEN 
(Planaufsatz) 
Rezension 

Der Verfasser hält bei dem Schreiben dieses Planaufsatzes eine doppelte Ziel
setzung vor Augen. Einerseits überblickt er historiographisch die Ereignisse von 
verschiedenen Tendenzen der Entwicklung der ungarischen Kriegsgeschichts
schreibung, anderseits stellte er aus der Ausmessung herausgehend die Aufgaben 
der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung in Rangordnung fest. 

In der Einleitung des Aufsatzes schildert der Verfasser die Prinzipienfragen des 
Entwicklungsproblems der Kriegsgeschichtskunde. 

Bei der Analyse des Entwicklungsproblems der Kriegsgeschichtskunde und bei 
der Feststellung, beziehungsweise Rangordnung der Aufgaben — schreibt der Ver
fasser — muss man sorgfältig und vielseitig prüfen: die Fragen der Forschung der 
Kriegsgeschichtsschreibung, aus dem Standpunkt des Zusammenhangs mit der 
Programmisierung, mit der Methodik, mit anderen Wissenszweigen und mit den 
Hilfswissenschaften, sowie den politischen, ökonomischen, ideologischen, und auch 
den spezifischen Bedürfnissen der Gesellschaft gemäss. Der spezifische Anspruch 
unseres Landes und unserer Gesellschaft unserer Wissenschaft gegenüber ist die 
Zusammenfassung und Kritik der militärwissenschaftlichen Erfahrungen, welche 
zu der Entwicklung der Landesverteidigung und der bewaffneten Macht nötig 
sind. 

Der Aufsatz überblickt die wichtigeren Tendenzen, Schulen und Entwicklungs
vorgänge der insgesamt nur anderthalb Jahrhundert alten ungarischen Kriegs
geschichtsschreibung. Diese Zusammenfassung teilt die ungarische Kriegs
geschichtsschreibung in vier Hauptperioden auf; 1. Die Anfangsperiode unserer 
heimatlichen Kriegsgeschichtsschreibung, welche mit den politischen, ideologischen 
Strömungen der um die ungarische Freiheit kämpfenden Reformzeit zusammen
fällt; 2. Die kurutzische und aulische Tendenz der bürgerlichen Kriegsgeschichts
schreibung des Dualismus; 3. Die Kriegsgeschichtsschreibung der Epoche der 
Gegenrevolution; und endlich mit der Befreiung unseres Landes; 4. Die Periode der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung. Der Verfasser behandelt dann die wichtigeren Forschungs- und historiographi-schen Fragen, beziehungsweise Aufgaben der IX—XVI., XVII—XVIIL, XVIII— 
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пор работ, делает предложение на дальнейшее направление исследования и обработки 
темы. Значительная часть в исследовании военных историков, в интересах диферен-
цированного определения хортийского фашизма осмотреть то, что специфическое 
место военной линии в фашистском режиме, поскольку мотивировало структуру вен
герского контрреволюционного строя. 

Исходя из этого аспекта, автор предлагает широкую разработку участия Венгрии 
во второй мировой войне. 

После критического рассмотра разработки военной истории освобождения Венгрии, 
очерк предлагает к 25 годовщине, полное раскрытие этой темы. 

Самой значительной, самой важной эпохой нашей военной истории является исто
рия настоящего — после освобождения — времени, Ни одна из эпох не может дать 
настолько непосредственные опыти для настоящего и для будущего. Исследование, 
открытие военной истории нашей эпохи дают самую большую помощь к формирова
нию, укреплению социалистического военного сознания, сознания чувства призвания 
к ободоне Родины. Автор из этого аспекта трактует дискуссию, продолжающуюся 
между военными историками, исследующих историю народной армии. 

Наконец автор с нескольких сторон разбирает некоторые вопросы написания кон-
спектной работы венгерской военной истории. 



XIX. Jahrhunderten; der Epoche des ersten Weltkrieges; der Epoche der Grossen 
Sozialistischen Oktoberrevolution und der ungarischen Revolution 1918—1919; 
der Militärgeschichte des faschistischen Horthy-Regimes und der Befreiung, zu
letzt der Geschichte der Volksarmee. 

Die bürgerlichen und marxistischen Resultate der kriegsgeschichtlichen Bearbei
tung der IX—XVI. Jahrhunderten prüfend, stellte der Verfasser fest, dass eines 
der vernachlässigsten Gebiete die Zeit der ersten Kämpfe gegen die Türken wäre 
(1366—1377). Wir verfügen nur über völlig unsichere Daten und bloss über einige 
Urkundenpublikationen dieser Zeit. In der Forschung und Bearbeitung der Kriegs
geschichte der XVII—XVIII. Jahrhunderte ist eine wichtige Aufgabe, den Fragen
komplex der seit langen Jahren laufenden Diskussion über Relation der Gesell
schaft und des gerechten und ungerechten Krieges ausführlich zu untersuchen. 
Die Untersuchung muss im Spiegel der Wahrheit solch ein Resultat zur Folge ha
ben, wodurch das Überbleibsel unserer nationalistischen Geschichtsanschauung 
föllig liquidiert und das sozialistische Landesverteidigungsbewusstsein auch mit 
der richtigen Geschichtsanschauung verstärkt wird. 

Die Planarbeit wirft die Rolle der Entwicklung der Kriegstechnik in dem Ent
stehen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Basis des Absolutismus im 
XVIII. Jahrhundert nicht mit dem Anspruch der endgültigen Feststellung auf, son
dern bloss als Diskussionsfrage. 

Weiterhin betrachtet der Verfasser kritisch einige Hauptfragen der Literatur 
der auf den ersten Weltkrieg bezüglichen bürgerlichen Kriegsgeschichtsschrei
bung. Die Entwicklungsrichtung der Kriegskunst im Auge gehalten proponiert er 
die kriegskünstliche Bearbeitung des ersten Weltkrieges. 

Eine Zentralaufgabe der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung ist die voll
ständige Bearbeitung der Geschichte der ungarischen Internationalisten und der 
ungarischen Revolution in den Jahren 1918—1919. Von der kritischen Bewertung 
der bisherigen Arbeiten ausgegangen gibt er einen Vorschlag auf die Richtung der 
weiteren Forschung und Bearbeitung dieses Themas. 

Ein wichtiger Teil der Forschung der Kriegshistoriker ist im Interesse der dif
ferenzierten Bestimmung des Horthy-Faschismus überzuprüfen: das ungarischo 
konterrevolutionäre System, und wie fern die in dem faschistischen System be
setzte ausserordentliche Lage der militärischen Linie das ungarische gegenrevo
lutionäre System in ihrer Konstruktion motiviert hat. Von diesem Gesichtspunkte 
aus schlägt der Verfasser eine gründliche Aufarbeitung der Teilnahme Ungars im 
zweiten Weltkrieg vor. 

Nach dem kritischen Überblick der Aufarbeitung der militärischen Geschichte 
der Befreiung Ungarns proponiert der Planaufsatz das völlige Erschliessen dieses 
Themas auf das 25jährige Jubiläum. 

Die wichtigste und bedeutsamste Periode unserer Kriegsgeschichte ist die Zeit 
der Gegenwart seit der Befreiung. Kein ariderer Zeitabschnitt kann so viele direk
ten Erfahrungen geben für die Gegenwart und Zukunft, als diese. Das Erschliessen 
und die Forschung der militärischen Geschichte unserer Gegenwart gibt die meiste 
Hilfe zu der Ausbildung und Verstärkung des sozialistischen militärischen Be-
wusstseins und des Berufsbewusstseins der Landesverteidigung. Der Verfasser des 
Aufsatzes erörtert von diesem Gesichtspunkte aus die unter den Historikern lau
fende Diskussion über die Geschichte der Volksarmee. 

Endlich erörtert der Verfasser von mehreren Seiten die einzelnen Fragen der 
Verfassung einer rekapitulierenden Aufarbeitung der ungarischen Kriegsgeschichte. 
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A TERVTANULMÁNY VITÁJÁRÓL 

Mues Sándor 

A Hadtörténelmi Közlemények 1965. évi 4. és ez évi 1. számában olvas
ható dr. Horváth Miklós: ,,A magyar hadtörténetírás fejlődése és feladatai" 
című tervtanulmány. A szerző írását közlés előtt megvitatta a Hadtörténelmi 
Intézet és Múzeum tudományos tanácsa, melynek munkájában részt vettek 
a Magyar Tudományos Akadémia történet és filozófiai osztályának, az MTA 
Történettudományi Intézetének, az MSZMP Párttörténeti Intézetének, a 
Magyar Néphadereg Vezérkarfőnökségének és Politikai Főcsoportfőnöksé
gének, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadművészet-történeti 
tanszékének és a Zrínyi Katonai Kiadó képviselői is. A plénum tehát igen 
komoly tudományos kört képviselt. A tervtanulmány iránti érdeklődést 
bizonyítja, hogy a vitaülésen tizenhárom hozzászólás hangzott el. 

A tanulmány a vita során elhangzott, a szerző által szükségesnek vélt 
módosításokkal, átdolgozott formában került a nyilvánosság elé, ily módon 
a hozzászólások teljes anyagának ismertetésétől eltekinthetünk. A tanács
kozás viszont szót érdemel. Helyénvaló vele foglalkozni azért is, mert a vita 
során olyan gondolatok kerültek felszínre, melyek a magyar hadtörténet
írás elvi és gyakorlati, illetve tartalmi és módszertani kérdéseit is érin
tették. S mivel csak érintették, úgy véljük, hasznos volna ezeket a gondo
latokat az ügy szempontjából részletesebben kifejteni és megvitatni. Szük
ségesnek tartanánk a további vitát azért is, mert a tanácsülés viszonylag 
rövid ideje alatt az egyes álláspontok sem tisztázódhattak megfelelően. 
E vita serkentése céljából ismertetünk a hozzászólásokból olyan részle
teket, amelyek minden bizonnyal érdeklődést keltenek mind a hadtörténé
szek, mind a történészek körében. 

Valamennyi hozzászóló kiemelte a szerző munkájának azt az értékét, hogy 
kísérletet tesz a magyar hadtörténetírás eddigi eredményeinek áttekinté
sére, s ebből a forrásból merítve tesz javaslatokat a jelenlegi feladatok ki
jelöléséhez. 

Bár a tanulmányban adott historiográfiai értékelésekkel kapcsolatosan 
több kritikai megjegyzés hangzott el, a hozzászólók — örvendetesen — 
mégsem ilyen irányú bírálatban látták fő feladatukat, hanem abban, hogy 
a fő kérdéshez, ahhoz szóljanak hozzá: a jövőbeni kutatási területek és 
témák helyesen vannak-e meghatározva? A tanácskozás részvevői ezt álta
lában helyesnek tartották, mégis ehhez fűztek legtöbb kiegészítő meg
jegyzést. 
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A vita másik jellemzője az volt, hogy a hozzászólók a fenti gondolaton 
kívül olyan problémákra is figyelmet fordítottak, mint például a hadtörté
nelem viszonya más tudományágakhoz; az egyes témákon belüli csomó
pontok meghatározása; az eddigi hadtörténetírás politikai centrikussága. 
E mellett néhány konkrét elvi politikai kérdés is napirendre került. Az el
hangzott észrevételek és javaslatok kétségkívül nagy segítséget jelentenek 
a hadtörténelem kutatói számára. 

* 

Nagy László hozzászólásában a tervtanulmány historiográfiai részével, 
illetve annak néhány megállapításával vitatkozott. Szerinte differenciáltab
ban kellett volna foglalkoznia a kiegyezés utáni hadtörténeti irodalom „ku
ruc" és „labanc" irányzataival és a polgári történetírásnak a török meg
szállás következményeit értékelő megállapításaival. 

Véleménye szerint a történeti irodalomban jelentkezett nacionalizmus 
elsősorban nem a személyi kultuszból táplálkozott. „Nézetem szerint — 
mondotta Nagy László —, az a tény, hogy a fiatal magyar marxista törté
netírás és hadtörténetírás elsősorban fordult a függetlenségi harcok és csak 
másodsorban az osztályharcok felé — inkább táplálkozott a felszabadulás 
utáni antifasiszta, németellenes egységfront általános tendenciáiból, továbbá 
abból a körülményből, hogy a fiatal történészeknek könnyebb volt a már 
polgári történészek által is jelentős mértékben feltárt anyagú függetlenségi 
harcok feldolgozását elvégezni, mint az osztályharcok történetének még 
ismeretlen területét kutatni és feldolgozni. Szerintem ezek lényegesebb 
meghatározó tényezők voltak, mint egy-egy Rákosi beszédtöredék." 

Végezetül Nagy László még két kritikai megjegyzést tett, amelyek közül 
az egyik a haditechnika fejlődése és az abszolutizmus gazdasági megerősö
désének problémájára, a másik pedig a „késői", illetve a „bomló' feuda
lizmus terminológiák használatára vonatkozott. 

Rázsó Gyula a hadtörténetírás előtt álló feladatokból indult ki. E vi
szonylag fiatal tudomány problémáit — nézete szerint — elsősorban a had
történetírással szemben támasztott követelmények — történelemtudomány, 
hadtudomány, népszerű ismeretterjesztő munka — rendkívül széles köre, 
másrészt a hadtörténetírás művelőinek — éppen a tudományág komplex 
jellegéből fakadóan — viszonylag csekély száma okozza. 

Éppen ezért — hangsúlyozta — különlegesen fontos szerepe van a terv
készítésnek a belső- és külső erők szoros összefogásának, a hazai és kül
földi társintézetek bekapcsolásának a kutató- és feldolgozó munkában. 

„A vitatott tervtanulmány legfőbb pozitívuma — a problémafelvetés fon
tossága és aktualitása mellett — az, hogy helyesen méri fel a hadtörténet
írás jelenlegi állását, világosan tükrözi a sokrétű és bonyolult feladatok 
összefüggéseit. A hadtörténetírás a tennivalók kiválasztása során a legtöbb 
esetben valóban égető, gyakorlati és más tudományágak fejlődését is elő
segítő problémákból indul ki, s így — ha számos részletkérdés felvetését 
nem is tekinthetjük lezártnak — ezek módosítása, pontosítása éppen ennek 
a vitaülésnek a feladata. A tervtanulmány egészében véve megfelel a vele 
szemben támasztott igényeknek." 

Ezt követően részletesen elemezte a XI—XV. századi hadtörténetírás előtt 
álló feladatokat. Megállapította, hogy a leglényegesebb kérdések nem tük
röződnek kellőképpen a tervtanulmányban. Véleménye szerint e problé
mák megoldása főleg a történelemtudomány fejlődését segíti elő, a had
tudomány csupán közvetve — elsősorban a hadászat terén — meríthet a 
középkorral foglalkozó hadtörténetírás eredményeiből. Ezért elsőként ne a 

95 



háborúk történetét, hanem a társadalom és hadsereg relációját vizsgáljuk 
— e feldolgozási módszert egyébként a történeti források is megkövetelik. 

Nem eléggé világosan mutatkozik meg a tervtanulmányban a XIV—XV. 
századi magyar hadtörténelem központi kérdésének, a török háborúk had
művészetének, valamint ezzel kapcsolatban a középkori magyar hadsereg 
korszerűségének problematikája sem, annak ellenére, hogy — véleménye 
szerint — a gazdaság és társadalomtörténeti eredményeinek messzemenő 
felhasználásával éppen a hadtörténetírás fogja kimondani a döntő szót 
olyan fontos kérdésekben, mint Zsigmond és Mátyás központosító törek
vése, vagy a XIV—XV. századi magyar külpolitika értékelése. 

Javasolta, hogy a probléma konkrét formában kapjon helyet a tervta
nulmányban — a fő feladatok között. 

Befejezésül utalt a „Magyarország hadtörténelme" c. összefoglaló jellegű 
munka elkészítésével kapcsolatban várható nehézségekre. 

Tóth Sándor felszólalásában állást foglalt a tervtanulmányban javasolt 
háromkötetes hadtörténeti szintézis elkészítése mellett. Hiányolta azonban, 
hogy a javasolt feladatok között nem kapott helyet a militarizmus ma
gyarországi jelentkezésének, sajátosságainak és fejlődésének feltárására 
irányuló munka. Ennek szükségességét az alábbiakkal indokolta. 

„A militarizmus, mint a kizsákmányoló uralkodó osztályok érdekeinek 
katonai kiszolgálása, a dualista rendszer talaján sarjadt Magyarországon. 
Ennek sajátosságai egészen a felszabadulásig rányomták a bélyegét a mili
tarizmus mindenkori jelentkezésére és lényegére hazánkban. A célok és 
lehetőségek közötti ellentmondás feloldására való törekvés, a gazdasági 
elmaradottság, a nemzeti önállóság hiánya, majd a burkolt függés viszo
nyai különleges vonásokat adtak a magyarországi militarizmusnak. Külö
nösen erős és fejlett volt pl. a szellemi müitarizálás, amelyhez sikerrel 
használták fel a török- és Habsburg-ellenes függetlenségi harcok hagyo
mányait." 

A továbbiakban rámutatott arra, hogy <e probléma feldolgozásának szük
ségességére maga a tervtanulmány is utal, amikor a vitára bocsátás igé-
nyével felveti, ,, . . . hogy a magyar fasiszta önkényuralomban különleges 
helyet foglal el a katonai vonal és így azt bizonyos mértékig szerkezeté
ben is motiválta." 

„Véleményem szerint — folytatta — erre a megfogalmazásra reális alapot 
adnak az eddigi kutatások, és a militarizmus problematikájának feltárása 
teljes tartalommal fogja azt megtölteni. A kérdés felvetése során a terv
tanulmány szerzője főleg külpolitikai téren utal a katonai vezetés jelentős, 
esetenként meghatározó szerepére. Én ezt aláhúznám belpolitikai vonat
kozásban is. Csupán egyetlen tényre hivatkozom: a Horthy-korszakban min
denkor honvéd tábornok töltötte be a csendőrség felügyelője tisztségét. Ez 
a tény a katonai felső vezetés befolyásának érvényesítését jelentette a belső 
karhatalomnál. 

Ezt követően a tervtanulmány egyik megállapításával vitatkozott. A vi
tatott kérdést a szerző úgy fogalmazta meg, hogy ,, . . . a magyar vezérkar 
a háborúban katonai erejének csak egy részével akart részt venni, hogy a 
1918—19-es tapasztalatok alapján legyen fegyveres ereje a hátországban az 
esetleges forradalmi megmozdulások ellen." Tóth Sándor nem tagadva ezt 
a momentumot, a kérdés lényegét azonban abban látja, hogy a magyar 
uralkodó osztályok a hadsereg egy részét inkább külpolitikai céljaik há
ború utáni megvalósítására akarták tartalékolni. 

Józsa Antal hozzászólásának középpontjában a hadtörténetírás és a hon
védelmi nevelés kapcsolatának a kérdése állt. A hadtörténetírás és kutatás 
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— mondotta — szolgálja a hadtudományt, a társadalmi tudat formálását 
általában, s ezen belül különös súllyal a honvédelmi nevelést. 

„Minden állam, minden hadsereg a háborús válság, a háború idején vizs
gázik, ekkor derül ki, milyen szilárd a hátország, milyen a csapatok tech
nikai és anyagi ellátottsága, mennyire volt jó és helyes a kiképzés, az egész 
lakosság körében, de különösen a hadsereg személyi állományának sorai
ban végzett politikai felvilágosító és nevelőmunka. 

A 'hadtörténeti alapkutatás nem közvetve szolgálja a hadsereg harc
értékének, a lakosság honvédelmi készségének növelését. Eredményei ala
pul szolgálnak a honvédelmi nevelés és nem utolsó sorban a hadtudomány 
fejlődéséhez." 

E gondolatokat folytatva, arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti ha
gyományainknak a honvédelmi nevelésben való felhasználása során olyan 
tényeket kell mindenekelőtt kidomborítanunk, amelyek erősítik a többi 
szocialista országokhoz fűződő kapcsolatinkat is. Ezt a megállapítást több 
érvvel támasztotta alá. Egyrészt azzal, hogy egy esetleges háború folyamán 
a szocialista hadseregek egymás oldalán fognak harcolni, ily módon a vá
zolt kapcsolatok ismerete, tudatosítása az együttműködés szempontjából 
elsőrangú fontosságú. Másrészt a burzsoá történészek az imperialisták fel-
lazítási politikájából kiindulva éppen a népeink közötti volt negatív jelen
ségeket dolgozzák fel, hogy ezeket felhasználva zavarják az együttműkö
désünket. Ezeket a tényeket — hangsúlyozta — a 'hadtörténetkutatás és 
távlati tervének kidolgozása során figyelembe kell vennünk. 

Elmondotta, hogy az intézet eddigi munkája szolgálta a fenti célt, sür
gette ennek erősítését, és felvetette a szocialista országok hadtörténészei 
együttműködésének szükségességét ebben a kérdésben. 

Végül javasolta, hogy a nemzeti hadtörténetírás mellett az intézet az 
adott lehetőségeken belül fordítson nagyobb gondot az egyetemes vonat
kozású hadtörténelmi kérdések kutatására és feldolgozására. Történelem
tanárok és kutatók részére hasznos volna — mondotta befejezésül —, ha 
kiadnánk a magyar hadtörténelem forrásainak rövid ismertetését. 

Benda Kálmán a tervtanulmány szerkezeti és tartalmi részeire tett kriti
kai megjegyzései után igen lényeges kérdéseket érintett. Ezek összessé
gükben kifejezték azokat a kívánalmakat is, amelyeket a történelemtudo
mány művelői állítanak a hadtörténészek elé. Távlati tervként javasolta 
bizonyos „standard" tudományos kézikönyvek — pl. a magyar katonai 
közigazgatás története, a magyar hadszervezet története — elkészítését. 
Ezek nagyban elősegítenék a tudományos kutatómunkát, mert ma csak 
hosszas utánjárással lehet, nem egyszer alapvető adatoknak utána nézni, 
arról nem is szólva, hogy mennyi hibás adat van forgalomban. Szorgal
mazta egy katonai történelmi sematizmus elkészítését is, amelynek anya
gát később katonai történelmi lexikonná lehetne fejlesztem. E kézikönyvek 
elkészítésében a fő munka szerinte a hadtörténészekre vár, akik gazdái 
a tudomány e területének. 

Igen figyelemre méltó Benda Kálmánnak az a megjegyzése is, amely a 
tudományos kutató intézetek munkamódszerét érintette. Egyre több az 
olyan tudományos feladat — mondotta —, amelyet egy ember elvégezni 
nem tud, s amelyet jól és gazdaságosan csak szervezett és központilag irá
nyított munkaközösség oldhat meg. Az intézet egyik feladata, hogy ezeket 
a tennivalókat részben vagy egészében magára vállalja. A kutató intézet 
nem teljesíti feladatát akkor — mondotta Benda Kálmán —, ha tagjai csak 
mintegy ösztöndíjasként és a maguk egyéni monográfiáján dolgoznak. 

Farkas Márton hozzászólásában azokról a fő feladatokról adott tájékoz-
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tatást, amelyek az egész magyar történelemtudomány előtt állanak az el
következendő években. Ezek közül kiemelte Magyarország történetének 10 
kötetes monográfiáját, a történettudomány 10—15 éves távlati tervének el
készítését, valamint a szocialista országok történészeivei közösen elkészí
tendő munkákat. Ezekről a feladatokról a hozzászóló azért beszélt, mert a 
tervtanulmányból úgy érezte, hogy a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
annak ellenére, hogy komoly tudományos kapacitást képvisel, távol esik 
ezektől a nagy országos tudományos tervektől. Pedig véleménye szerint 
ezek megvalósításából az intézmény tudományos kollektívája nem marad
hat ki, ezzel az intézet perspektivikus tervében számolni kell. 

Benczédi László elöljáróban rámutatott arra, hogy ez a tanácskozás már 
csak azért is tanulságos, mert végső fokon azokhoz a vitákhoz is kapcsoló
dik, amelyek az elmúlt években történettudományunk nacionalista szem
léleti maradványai közül lezajlottak. Nem tud egyetérteni azokkal — mon
dotta többek között —, akik e viták tanulságait úgy értelmezték, hogy 
most már le kell mondani a magyar történelem egyik vagy másik korsza
kának tanulmányozásáról, mert a róluk alkotott korábbi romantikus képet 
nem lehet továbbra is fenntartani. Meggyőződésem — hangsúlyozta —, hogy 
azok, akiknek netalán ilyen szubjektív véleményük alakult ki, hamarosan 
változtatni fognak álláspontjukon, mert meg fognak győződni róla, hogy e 
viták éppen ellenkezőleg, széles, új távlatokat nyitottak meg a hadtörté
nelem művelői előtt is. . 

Elismeréssel szólt arról, hogy a tervtanulmány milyen jelentős teret szen
telt a XVII—XVIII. századi hadtörténelem kérdéseinek. Ugyanakkor a ta
nulmányból nem érezte azt, hogy az érintett századok problémáinak kuta
tásában utalás lenne a hadtörténészek és a történészek olyannyira szük
séges együttműködésére. 

Bírálta a tervtanulmányt abból a szempontból is, hogy a feldolgozandó 
témákat túlzottan a politikai történelem keretei közé szorítja. Űgy vélte, 
hogy ebben még az a szemlélet nyilvánul meg, amely a történettudomány 
művelői számára elsősorban a honvédő hagyományok ápolását írta elő. Ma 
azonban már bátrabb lépéseket kellene tennünk abban az irányban — 
mondotta —, hogy a honvédő szemléletet a békés egymás mellett élés világ
politikai realitását kifejező társadalomtörténeti szemlélettel és kutatások
kal szélesítsük ki. Ennek szükségét az is bizonyítja, hogy a kettő — ha he
lyesen értelmezzük őket — nem áll ellentétben egymással, hanem kölcsönö
sen kiegészítik egymást a marxista történetszemlélet egységében. Valójában 
arról van szó — folytatta —, hogy az 50-es évek túlnyomóan politikai jel
legű vizsgálódásaiból, az elmúlt viták tanulságai nyomán, most egy mélyebb 
szintre szállunk alá, s az eddigieknél sokkal intenzívebben keressük a poli
tikai történet közvetlen társadalomtörténeti alapját. Ezt a társadalomtör
téneti szemléletet hiányolta a tervtanulmányban szereplő feladatok koncep
ciójából. — Ezeket a gondolatokat a továbbiakban Benczédi László törté
nelmi példákba ágyazta be. 

N<agy Gábor hozzászólásában olyan problémát vetett fel, amely már rég
óta vitatárgya a hadtörténészek és a hadtudomány más ágainak művelői 
között. A felszólaló hangsúlyozta: „A magyar tisztikar és a magyar társa
dalom további fejlődése szempontjából rendkívül fontos, hogy a magyar 
hadtörténetírás olyan anyagokkal jelentkezzen, olyan tényeket tárjon fel, 
amelyek jelentős segítséget nyújtanak feladataink megvalósításához. . . 
Nagyon hasznos volna, ha az elkövetkezendő időben a legutóbbi korok, 
főként a második világháború és az azt követő idők hadtörténeti és had
művészet-történeti kérdéseinek részletes kidolgozásához fognánk hozzá." Ezt 
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a véleményét Nagy Gábor több időszerű kérdés felvetésével támasztotta 
alá. Hangsúlyozta: nem tagadja a régebbi korok hadtörténeti kutatásának 
fontosságát sem, de a nagyobb erőt — szerinte — a legújabb kor, s ezen 
belül is a közelmúlt kutatására kell összpontosítani. 

Nagy Gábor felszólalásának további részében csatlakozott Benczédi László
nak ahhoz a bíráló megjegyzéséhez, hogy a javasolt témákat ne kifejezet
ten politikai-történeti aspektusból dolgozzák fel, hanem egyre határozot
tabban erősítsék azok hadtörténeti, katonai vonalát, a történészek ugyanis 
elsősorban ezt várják a hadtörténészektől. 

Befejezésül elmondotta, hogy véleménye szerint a magyar hadtörténelem
kutatásnak az elmúlt 15—20 év alatt nem sikerült olyan tekintélyt sze
reznie, mint amilyenre szükség lett volna. Ezt több okban látja. Egyrészt 
abban, hogy a hadtörténelem művelői bizonyos értelemben elzárkóztak, a 
kutatási tervek nem eléggé illeszkedtek bele a történelemtudomány általá
nos kutatási tervébe. Másrészt abban, hogy a feldolgozott témák nem kap
csolódtak az általános szükséglethez. A vitát többek között abból a szem
pontból is hasznosnak tartotta, hogy ezektől a fogyatékosságoktól segíti 
megszabadítani az intézetet. 

Műnk Károly a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum elöljáró szerveinek vé
leményét tolmácsolva megállapította, hogy a tervtanulmány elkészítése je
lentős előrelépést jelent az intézmény életében, mivel a magyar hadtörté
netírás eredményeiről és feladatairól ilyen átfogó-felmérő kísérlet eddig 
még nem készült. A vállalkozás — mondotta — természetszerűleg tartal
maz vitatható kérdéseket is. Ezeket a következőkben fogalmazta meg: a 
tervtanulmány nem mindenben alapozza meg javaslatait, bizonyos fokig 
maximalista törekvéseket tükröz és végül a kitűzött feladatok osztályozása 
nem eléggé világos, egyértelmű abból a szempontból, melyik az, amelyik 
elsősorban előtérbe kell hogy kerüljön. 

Nem tagadva azt a jogos igényt, hogy a hadtörténelem művelői az álta
lános történeti kérdések feldolgozásához is nyújtsanak segítséget, más relá
cióban állított feladatot a hadtörténetírás elé. „ . . . ugyanis igaz az — foly
tatta —, hogy a hadtörténelem általában a magyar történelemtudomány
nak egy része, egyik ága, de ugyanakkor a hadtörténelem általában a had
tudománynak is egyik ága. Ilyen vonatkozásban jogos igény jelentkezik 
a hadtudomány részéről is. Az elhangzott hozzászólások elsősorban a tör
ténelemtudomány részéről felmerülő kívánalmakat tárták fel. Mi azonban 
— úgy vélem ezzel nem leszünk önzők — a mérleg nyelvét a másik oldalra 
kívánjuk billenteni, amikor azt mondjuk: a hadtörténelem elsősorban a 
hadtudomány elé állított feladatok megoldását szolgálja . . . A hadtudomány 
számos tanítását, elemi részét közelebb kell hoznunk a széles tömegekhez, 
annál is inkább, mert korszerű követelmények a korábbi fogalmakat, mint 
pl. a hátország, a front stb. megváltoztatták, s az elkövetkezendő időszak 
igényei e tudománnyal szemben egészen mások lesznek, mint a korábbi 
koroké." 

E gondolatokból fakadt Műnk Károly hozzászólásának egy másik alap
vető tétele is, amellyel csatlakozott Nagy Gábor hozzászólásának ahhoz a 
részéhez, amely a hadtörténelem-kutatás fő területét elsősorban a legújabb 
kor, nevezetesen a második világháború időszakában látja. 

A továbbiakban arról beszélt, hogy az intézet elé állított feladatok sike
res megoldását a felső irányító szervek munkájának javításán túl, csak úgy 
lehet biztosítani, ha a hadtörténelem kutatói nagyon intenzíven tovább
fejlesztik általános szakmai felkészültségüket — közte az idegen nyelvek 
elsajátítását, illetve elmélyítését és a katonai ismeretek bővítését is. 
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Az intézet ötéves tervének egyik alaptételeként azt határozta meg, hogy 
az kapcsolódjon felszabadulásunk 25. évfordulójához. E gondolatot szinte 
témákra bontva fejtette ki. Annak érdekében, hogy a hadtörténelem ki
lépjen a szerinte is zárt körből, sürgette országos jellegű tudományos ülés
szakok megrendezését — esetleg más társtudomány ágakkal együttmű
ködve. 

Befejezésül felhívta a figyelmet arra is, hogy a tervtanulmány által fel
vázolt feladatokat vizsgálva, ne feledkezzünk meg arról, hogy a hadtörté
nészeknek a szigorúan vett tudományos munkán túl van egy olyan fel
adatuk is, hogy — népszerű tudományos előadások megírásával és meg
tartásával — közvetlenül is részt vegyenek a honvédelmi nevelőmunkában. 

Borús József hozzászólását elsősorban a tervtanulmányban felvetett el
méleti kérdésekkel kapcsolatos vitára, másrészt társadalomtörténeti kérdé
sekre, végül a tanulmány elvi és tárgyi tévedéseinek bírálatára koncent
rálta. 

Bevezetőben a tervtanulmány által felvetett 3 kötetes hadtörténelmi 
munka gondolatával foglalkozott, s a tervet hasznosnak ítélte. Ugyanak
kor megemlítette, hogy az ilyen szintézis elkészítéséhez még több részkér
dés tisztázása szükséges. Kifejezte ezzel kapcsolatban azt az aggodalmát 
is, hogy ha ez a munka később készülne el, mint a Magyarország történe
tének tervezett 10 kötete, nem jelentene segítséget ehhez a munkához, s 
ezzel fennállna az a veszély, hogy a hadtörténészek joggal bírálhatnák a 10 
kötetes munkát olyan szempontból, mint ahogy azt a tervtanulmány szer
zője teszi most a „Magyarország története" két kötetével. 

Külön figyelmet érdemelnek a tanulmányban felvetett elvi kérdésekhez 
fűzött kritikijü megjegyzései. Ezek közül csupán az egyikre térünk ki. Vé
leményünk szerint ugyanis az a hadtörténetírás egyik sarkalatos problé
máját jelenti. Ez pedig az a kérdés, hogy az imperializmus előtti korokra 
lehet-e alkalmazni Leninnek az igazságos és igazságtalan háborúkról szóló 
tételét. 

A kérdés kapcsán Borús József vitába szállt a tervtanulmány szerzőjé
nek ama megállapításával, miszerint „ . . . a függetlenségi harcok győzelme 
megtisztítja az utat az osztályharcok eredményes folytatása előtt". Sze
rinte ez a tétel nem alkalmazható általában a függetlenségi harcokra. En
nek igazolására Marx és Engels 1848. február 22-én, a krakkói felkelés 2. 
évfordulóján mondott beszédét hozta fel. Marx és Engels hangsúlyozta, 
hogy ,,a lengyel demokrácia . . . lehetetlen a feudális jogok eltörlése nélkül, 
olyan agrármozgalom nélkül, amely a jobbágyparasztokat szabad tulajdo
nosokká, modern tulajdonosokká tenné". Ha az arisztokrácia érintetlenül 
hagyja ,,a parasztokat elállatiasító jobbágyságot", és a lengyel paraszt fö
lött ott marad a hűbérúr, ,,noha rabszolga helyett szabad hűbérúr" —, „ez 
a politikai változás mitsem változtatna a lengyel paraszt társadalmi hely
zetén". 

Erről az alapról kiindulva Borús József hangsúlyozta, hogy a Rákóczi
szabadságharc tipikus nemesi felkelés volt, és a hadtörténetírásnak azt kel
lene vizsgálnia — hasonlóan az általános történetíráshoz —, hogy volt-e 
törekvés a jobbágyrendszer megszüntetésére, vagy legalábbis erőteljes kor
látozására. Ilyen törekvés hiányában nem lehet „az osztályharcok fejlő
désének szabaddá tételéről beszélni". 

A tanulmánynak a kuruc felkeléssel foglalkozó részével, az igazságos 
háború fogalmának felvetésével kapcsolatban pedig ezeket mondotta: „Nem 
tudom mennyire ismeretes, hogy az igazságos háború fogalma voltaképpen 
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Aquinoi Tamástól származik. Marx és Engels ezt a fogalmat soha nem hasz
nálta. Nagyon érdekes az is, hogy 1870 előtt nem használták a támadó és 
védő háború fogalmát sem. 1864-ben pl. a francia és a porosz háborút, il
letve annak lehetőségét mindketten egyformán ellenzik. Marx 1870-ben 
előbb elveti a támadó és a védő háború megnevezését is, majd ezt a fogal
mat Engels hatására végül mégis elfogadja. Ismeretes továbbá, hogy Lenin 
később használja az igazságos háború fogalmát, de még ma sem tudjuk, 
hogy honnan vette ezt a fogalmat. Ismeretes viszont az is, hogy Lenin az 
igazságos háborút mindig, kivétel nélkül, egyáltalán a háborút, kizárólag 
a proletariátus érdekéből nézi és igazságosnak az elnyomás elleni demok
ratikus vagy szocialista harcot, illetve a gyarmati leigázás elleni háborút 
tartja. Ezekből a kritériumokból kiindulva nyilvánvaló, hogy a Rákóczi
szabadságharc sem demokratikus, sem felszabadító nem volt, éppen ezért 
az igazságos háború fogalmát erre és a többi hasonló felkelésre nem lehet 
alkalmazni." 

A jelen ismertetésnek — a szűk kerete miatt — nem feladata e kérdés
ben állást foglalni. Mindenesetre úgy véljük, hogy ez a kérdéskomplexum 
feltétlenül további vita tárgya kell hogy legyen. 

Borús József befejezésül olyan témák feldolgozására hívta fel a figyel
met, amelyek több korszakon áthúzódnának. Például a haditechnika, az 
utánpótlás, a hadkiegészítés, a szállítás stb. 

ölvedi Ignác hozzászólásában a fő hangsúlyt annak a tételnek az erősí
tése foglalta el, hogy a hadtörténészeknek a legújabb kor kérdéseire, kö
zöttük is a második világháború kérdéseire kell a figyelmet fordítani. Ezen 
kívül ő is néhány olyan általános témának a feldolgozását sürgette, ame
lyek mindenek előtt a második világháború történeti példáira alapozva 
nyújtanának segítséget a hadtudomány fejlődéséhez. Szerinte ezek a követ
kező témák lehetnének: a hadműveleti mélységben lefolyt harccselekmé
nyek; a támadásból a védelembe való átmenet problematikája; a vízi aka
dályok leküzdésének kérdései; a technika kihasználásának időszerű problé
mája. Hangsúlyozta, hogy ő sem tagadja a régebbi korok kutatásának szük
ségességét, mégis az a véleménye, hogy „ . . . ahogy távolodunk a múlttól, 
minél messzebb kerülünk a múlt harcászati, hadműveleti problémáitól, an
nál kevésbé jelentősek azok a ma problémáinak megoldásához." 

Porga Lajos a Zrínyi Katonai Kiadó igényeiről és elgondolásairól tájé
koztatta a tudományos tanácsot. Az életből merített tapasztalatokkal igye
kezett alátámasztani, hogy az olvasók nagy részét elsősorban a közelebbi 
időszakból vett hadtörténeti feldolgozások érdeklik. Kérte a hadtörténé
szeket, hogy ezekre az időszakokra fordítsanak„eddiginél nagyobb figyelmet. 

* 

Horváth Miklós a hozzászólásokra válaszolva mindenekelőtt a tanul
mány szerkezeti és tartalmi felépítéséhez fűzött megjegyzésekre reagált. 
„Többen említették — mondotta —, hogy a tervtanulmány felvett olyan 
problémákat, amelyeket csupán részletkérdésnek kell tekinteni. Mások vi
szont kifogásolták, hogy miért foglaltam állást olyan kérdésekben, amelyek 
még közelről sincsenek eldöntve. Ismételni szeretném, hogy a munka meg
írása előtt azt a feladatot kaptam, hogy a tervezés érdekében — a mar
xista hadtörténetírás áttekintése mellett — foglalkozzam általában a ma
gyar hadtörténetírás eddig elért eredményeivel és fejlődésével, ennek so
rán azokkal a problémákkal is, amelyekről bár már sokat írtak és beszéltek, 
mégis kiegészítésre szorulnak. E feladat megoldása folyamán elkerülhetet-
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len volt, hogy az ember saját véleményét, személyes kutatásának eredmé
nyeit, mintegy gondolatébresztőként fel ne vesse." 

Ilyen vitakérdéseknek nevezte meg a gazdaság és a haditechnika köl
csönhatásának kérdését, a gyalogság értékelését a középkorban, valamint 
az abszolutizmus gazdasági alapját és a haditechnika problémáját. 

Vitába szállt Benczédi Lászlónak ama fejtegetésével, hogy a 'hadtörténe-
lem-kutatásban is érvényesüljön a békés egymás mellett élés elve. Kifej
tette, hogy ,,a hadtörténészeknek van bizonyos fokú hivatásszerű köteles
ségük, az hogy az ország népének figyelmét a honvédelemre, a háború prob
lematikájára irányítsa. Nem tartanám helyesnek — mondotta —, hogy 
erről a kötelességről a békés egymás mellett élés elvének központba állí
tásával elterelnénk a figyelmet." 

Horváth Miklós nem osztotta nézetét azokkal a hozzászólókkal sem, akik 
a legközelebbi kor, illetve a második világháború problémáinak feldolgo
zására kívánják döntően a figyelmet fordítani. Síkraszállt amellett, hogy 
a legújabb kor elsődleges kutatásának elismerése mellett, a lehetőségek ke
retem belül foglalkozni kell a régebbi korok feltárásával is! Végezetül vá
laszolt a tárgyi tévedésekkel kapcsolatos kérdésekre. 

Otta István, az intézmény parancsnoka zárszavában szintén kitért néhány 
elvi és gyakorlati kérdésre. Az elvi kérdéseik közül kettőt vizsgált meg 
részletesebben. Az egyik ilyen kérdés Benczédi Lászlónak a békés egy
más mellett élés és hadtörténelem-kutatás problémája volt. ,,Előre szeret
ném bocsátani — mondotta Otta István —, hogy pártunk és kormányunk, 
a szocialista tábor békés egymás mellett élésre törekvő politikájával intéz
ményünk valamennyi munkatársa egyetért. Az a meggyőződésünk, hogy 
az intézmény a maga munkájával szolgálja is ezt a politikát. A békés egy
más mellett élés azonban nem csak egyoldalú kívánság. Ennek feltételei 
vannak. Ezek egyike, hogy a szocialista országoknak legyenek fegyveres 
erői, hogy ezek az országok fegyvereket gyártsanak. A fegyvereket mi a 
békés egymás mellett élést biztosító eszközöknek tekintjük. Ám a fegyve
rek önmagukban még nem garantálják a békés egymás mellett élést. Ke
zelésükhöz hozzáértő férfiak kellenek, akik adott esetben bátran, önfel
áldozóan használják. A lakosság eltökéltsége a szabadság megvédésére tehát 
nem kevésbé jelentős mint maguk a fegyverek. Ha mi a honvédelem, a 
hazaszeretet és a hazáért való önfeláldozás szellemét elültetjük az ország 
lakosságában, akkor ezzel a békés egymás mellett élés ügyét szolgáljuk. 
Ügy gondolom, nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy intézményünk meg
jelentetett munkáinak minden sora a békés egymás mellett élést szolgálja 
akkor is, ha hősiességre, önfeláldozásra, a katonai kötelezetségek teljesí
tésére nevel." 

A másik elvi kérdést Borús József hozzászólása kapcsán elemezte. Borús 
József hozzászólásának ez a része ,. . . . olyan alapvető ideológiai kérdést 
érintett, ami intézményünk munkásságának középpontjában áll. Ez az ideo
lógiai kérdés: Lenin tanítása a háborúról." 

Otta István fejtegetéséből kitűnt, hogy szerinte Leninnek ez a tanítása 
az imperializmus előtti korok háborúinak elemzése során nemcsak alkal
mazható, hanem e tanítás alkalmazása nélkül nem is lehet meghatározni 
a háborúk jellegét. 

* 

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos tanácsának ülése tehát 
összességében pozitívnak értékelhető. A vita során felmerült gondolatok 
közül jónéhányat már az intézmény munkatervének összeállítása során is 
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figyelembe vettünk, míg más gondolatok további elemzést, vitát igényel
nek még. Minden reményünk megvan arra, hogy a vita a hadtörténelem
kutatás és publikálás irányában megmutatkozott érdeklődés a társadalom
tudomány ágának munkásai részéről a továbbiakban sem csökken — ami 
végeredményben a hadtudomány és a történelemtudomány fejlődését egy
aránt elősegíti. 
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V I T A 

CLAUSEWITZ MAGYAR FORDÍTÁSA* 

Perjés Géza 

írásunk Clausewitz magyar fordításának bírálata. Amikor a hibák fel
sorolása előtt néhány mentőkörülményre hívjuk fel az olvasó figyelmét, azt 
nem udvariasságból tesszük, hanem az igazságnak tartozunk vele. 

Clausewitz fordítása rendkívül nehéz feladat, mégpedig három ok miatt. 
Mindenekelőtt a magyar Clausewitz-kutatás teljes hiányát említjük meg. 
A fordító, a lektor és a szerkesztő menet közben próbált megoldani olyan 
feladatokat, amelyeket előző generációk kutatóinak kellett volna elvé
gezniük. 

A második ok a mű nehéz filozófiai nyelvezete, amely igen nagy feladat 
elé állította a XIX. század eleji német filozófiai terminológiában minden 
bizonnyal kevésbé jártas fordítót. Ehhez járul a mű szerzőjének képekben 
és fordulatokban gazdag stílusa, hasonlatainak szinte buja gazdagsága. 
Mindezeknek magyarra való átültetése rendkívüli nehézségekkel jár. 

Végül figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a ma használatos ma
gya r katonai nyelv a XIX. század második felében, tehát jóval Clausewitz 
halála után alakult ki. Ilyenformán sok olyan fogalom hiányzik belőle, mely 
a század végén már nem volt ismerős, illetve magyarítása nem látszott szük
ségesnek, viszont Clausewitz idejében még szerves tartozékát alkotta a 
német katonai nyelvnek. 

E három körülményt azonban nemcsak mentőkörülményként említjük 
meg, hanem figyelemfelhívásként is: a Honvédelmi iMinisztériumnak azt a 
törekvését — és ennek jelentőségét eléggé értékelni nem lehet! —, hogy a 
hadtudomány klasszikusait népszerűsítse, nem kísérheti teljes siker, ha 
ugyanakkor bizonyos alapkutatások szervezett végrehajtásának előfeltételei 
nincsenek biztosítva. A Clausewitz-fordításban található hibák döntően az 
alapkutatás hiányára vezethetők vissza. 

A hibásnak ítélt részeknél közöljük az általunk helyesnek vélt fordítást 
is — anélkül, hogy véglegesnek, megmásíthatatlannak tartanánk, főleg 
stiláris szempontból ; inkább nyersfordításnak tekinthetők, amelyeknél törek
vésünk elsősorban arra irányult, hogy a gondolati tartalmat adjuk vissza 
pontosan. Bármely fordításnál a gondolati tartalom pontos visszaadása az 
első követelmény, ami természetesen nem mehet a jó magyar hangzás rová
sára. A magyar kiadás nyelvezete ilyen szempontból kifogástalan, és ha 

* Carl von Clausewitz: A háborúról. 1—2. köt. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1961., 1962. Fordította 
és jegyzetekkel ellátta: Dr. Réczey Ferenc. A bevezető tanulmányt írta: Monoszlay Gyula. 
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valamikor újból megjelentetnék Clausewitz műveit, követendő példaként 
ajánljuk. Csupán arra kell ügyelni, hogy a jó magyar hangzás szempont
jait ne a tartalmi mondanivaló rovására érvényesítsék. Véleményünk szerint 
jelen kiadásnál erre nem ügyeltek eléggé. 

A rendelkezésünkbe bocsátott szűk tér nem adott lehetőséget arra, hogy 
teljes hibajegyzéket készítsünk, ezért a fordításban található hibáknak csu
pán egy részét említjük meg. 

Végül megjegyezzük, hogy a fordítás ellenőrzéséhez a „Vom Kriege" 
1915-ben Berlinben megjelent 9. kiadását használtuk. - > 

Az 1. kötet I. fejezetének és a „Nachricht" fordítása 

A „Mi a háború?" című első fejezet és a „Nachricht" a clausewitzi mű 
megértése és értékelése szempontjából alapvető fontosságú. Maga Clausewitz 
ugyanis csak ezt a fejezetet tartotta véglegesnek és könyvét a „Nachricht"-
ben lefektetett szempontok alapján teljesen át akarta dolgozni. 

Ezenkívül ebből a két részből világosan kibontakozik a clausewitzi kon
cepció és módszer, és előttünk áll az a filozófiai apparátus, amelynek átér-
tése és elsajátítása nélkül egész mondanivalója érthetetlen marad. E két 
rész fordításának alapos ellenőrzése tehát elengedhetetlen. 

Az 1. fejezet bevezetésében Clausewitz igen fontos módszertani elvet szö
gez le: az egyszerűből halad az összetett felé, anélkül azonban, hogy a részek 
vizsgálata közben az egészet egy pillanatra is szem elől tévesztené, amint 
írja „De itt, sokkal inkább, mint bárhol, az egész lényegére vetett pillantás
sal kell elkezdeni, mert itt, sokkal inkább, mint bárhol, egyszerre kell a 
részekkel együtt az egészre is gondolni." A német szöveg így hangzik: „Aber 
es ist hier mehr als irgendwo nötig, mit einem Blick auf das Wesen des 
Ganzen anzufangen, weil hier mehr als irgendwo mit dem Teile auch zugleich 
immer das Ganze gedacht werden muss." (3. o.) A fordítás így hangzik: 
„De már eleve lebegjen szemünk előtt egész tárgykörünk lényege, mert az 
egyes részletek taglalásakor, az egésszel való összefüggésükre is gondolnunk 
kell." (37. o.) 

Nem látjuk indokoltnak a fordításban a „tárgykörünk lényege" és az „ösz-
szefüggésükre" betoldást, sem pedig azt, hogy kimaradt az „itt sokkal in
kább, mint bárhol" kétszer is szereplő fordulat. Clausewitz rendkívül szi
gorú filozófiai nyelvezetében a „rész" és „egész" szembeállítása alapvetően 
fontos és nem lett volna szabad e két betoldással a szembeállításban rejlő 
feszültséget enyhíteni. A zárt filozófiai stílus fellazítását jelenti az „együtt-
gondolás" kihagyása, ezenkívül bizonyos fokú elszürkítését annak a kitűnő 
megfigyelésnek, hogy a valójában dialektikus gondolkodás egyszrre, egy 
időben látja a részt és az egészet. Ezért nem lett volna szabad elhagyni az 
általunk hiányolt fordulatot sem: mindenütt, minden gondolkozási folya
matban fontos a rész és az egész dialektikus együttlátása, a háborúnak, 
ennek a „valódi kaméleonnak" a vizsgálatánál azonban kimondottan elen
gedhetetlen és sokkal fontosabb, mint „bárhol" másutt. 

Hogy itt valójában Clausewitz gondolatának félreértéséről van szó, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a következő rész fordítása, mely így hang
zik: ,,. . . a háború ugyanis nem egyéb kiterjedt párharcnál. De ahelyett, 
hogy a háború számtalan különálló párviadalát együttvéve néznők, helye
sebb, ha két küzdő felet képzelünk magunk elé." (37. o.) Ezzel szemben a 
német szöveg: „Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen 
wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als 
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Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen." (3. o.) 
Véleményünk szerint a helves fordítás: ,,A háború nem más, mint kiterjedt 
párharc. Hä a háborút alkotó párharcok végtelen (töméntelen) sokaságát, 
mint egységet akarjuk szemlélni, helyesebb, ha két küzdőt képzelünk magunk 
elé." Clausewitz elgondolása világos: a részből kell az egész felé haladni, 
ezért kell kiindulni az egyéni párharcból, de a résszel együtt az egészet is 
kell látni, sőt a részeket egységbe kell foglalni, ezért a töméntelen sok egyedi 
párharcot egységként kell szemlélni. Teljesen hibás tehát a ,,De ahelyett, 
hogy . . ." kezdetű mondatrész, mert éppen azt cáfolja, amit Clausewitz sze
retne, ti. a párharcok együttlátását, egységbefoglalását. 

Itt mondja ki Clausewitz egyik alaptételét: ,,A háború tehát erőszak alkal
mazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kény szeri tsük." 
(37. o.) Az erőszak a „művészetek és a tudományok találmányaival" (nem 
pedig: „tudományos és műszaki vívmányokkal") vértezi fel magát és erejét 
a jog és az erkölcs alig korlátozza. Az erőszak tehát az eszköz akaratunknak 
az ellenségre való kényszerítése pedig a cél. Hogy ezt a célt elérhessük, az 
ellenséget védképtelenné kell tennünk és „fogalmilag ez a háborús tényke
dés tulajdonképpeni célja, amely a valódi célt (ti. akaratunknak az ellen
ségre való kényszerítését — P. G.) helyettesíti és bizonyos fokig háttérbe 
szorítja, mintha nem is tartoznék magához a háborúhoz." 

A következőkben Clausewitz az erőszak korlátlan alkalmazásáról ír. így 
vezeti be a gondolatot: „Emberbaráti lelkek könnyen úgy képzelhetik, hogy 
létezik valamilyen mesterséges (művészi?, mesterkélt?) lefegyverzés, vagy 
megsemmisítés, anélkül, hogy az ellenségen túlságosan nagy sebet ejtenénk 
és ez lenne a hadművészet (fejlődésének) valódi tendenciája." Az eredeti 
szöveg: „Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es 
gebe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne zu 
viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegs
kunst." (4. o.) A fordítás így hangzik: „Emberbaráti lelkek könnyen úgy 
képzelhetik, hogy az ellenfél vérontás nélkül is lefegyverezhető, vagy lever
hető, így, hát szerintük, ez a hadművészet igazi hivatása." (38. o.) A fordí
tás itt is túlságosan szabad és nem adja vissza Clausewitz gondolatát. Ebben 
az egy mondatban ugyanis egész eszmetörténet van összesűrítve: Clausewitz 
állandóan vitázik a XVIII. század végi hadtudományi írókkal, akik szerinte 
álhumanista indokokból a háború lehető vértelenné tételére törekedtek, a 
véres csaták kikerülését és az ellenség utánpótlási vonalai elleni manővere
zést ajánlották; a háború humanizálódik — állították — s ez a hadművészet 
fejlődésének általános tendenciája. Amikor tehát a fordító kihagyta a szö
vegből a „művészi lefegyverzés"-t, akkor Clausewitz eredeti szövegének egy 
igen lényeges elemét, ti. a XVIII. századi hadviselés mesterkélt módszereire 
való célzást hagyta el. A „tendenciának" „hivatással" való egyébként is 
teljesen elfogadhatatlan helyettesítése pedig azt a hitet keltheti a magyar 
olvasóban, mintha a teoretikusok a háború célját a vértelen lefegyverzésben 
látták volna általában, holott, amiről szó van: a teoretikusok szerint a had
művészet a vértelen hadakozás irányába fejlődik. 

A háborúban a szembenálló felek az erőszak legvégső alkalmazására töre
kednek, s ha a társadalmi adottságok bizonyos fokig mérséklőén hatnak is, 
„soha nem lehet a háború filozófiájába a mérséklés elvét, magát belevinni 
anélkül, hogy abszurditást ne kövessünk el." A német szöveg: „. . . und nie 
kann in die Philosophie des Krieges selbst ein Prinzip der Ermässigung 
hineingetragen werden, ohne eine Absurdität zu begehen." (4. o.) A fordí
tás: „Merő képtelenség volna, ha a háború filozófiájának területén mérséklő 
elveket keresnénk." (39. o.) Az eltérés a fordításban ugyan nem döntő, azon-
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ban úgy gondoljuk, hogy még egy ilyen aprónak tetsző módosítás sem enged
hető meg. A háború filozófiájában csak abban az esetben lehetne mérséklő 
elvet keresni, ha már ki lenne dolgozva, miután azonban nincs kidolgozva 
— éppen most munkálkodik rajta Clausewitz —, mérlegelés tárgya lehet, 
hogy belevigye-e ezt az elvet, vagy ne. 

A háborúban nagy szerepe van a szenvedélyeknek. Épp ezért nem lehet 
a háborút a szenvedélyektől egyre jobban mentesülő tevékenységnek tekin
teni, melyben ,,a haderők fizikai tömegeire a végén nincs is szükség, csupán 
viszonylataik mérlegelésére — a cselekvésnek bizonyos fajta algebrájára." 
A német szöveg: ,,. . . so dass er zuletzt die physischen Massen der Streit
kräfte nicht wirklich mehr brauchte, sondern nur ihre Verhältnisse — eine 
Art Algebra des Handelns." (5. o.) A fordítás: ,,. . . amelynél csak a had
erők egymáshoz való viszonyának mérlegelése fontos, s maga a fizikai tömeg 
szinte felesleges már. Ez a háborús tevékenység gépies szemlélete volna." 
(39. o.) A fordítás utolsó mondata felesleges és hibás, „Eine Art Algebra 
des Handels" — nem a háború gépies szemlélete, hanem az a hadtudományi 
irányzat, amely a döntő ütközetek kerülésével, a szembenálló hadseregek 
puszta viszonylatával, előnyös pozícióival stb. gondolja a háborút eldönteni. 

Ha a korszerű háborúban a szenvedélyek nem érvényesülnek annyira, 
annak oka az, hogy az új találmányok hatásosabb pusztítást végeznek: 
,,A lőpor feltalálása, a lőfegyver fokozódó tökéletesedése eléggé mutatják, 
hogy az ellenség megsemmisítésének a háború fogalmában rejlő tendenciá
ját a növekvő képzettség ténylegesen nem zavarja, vagy tereli más irányba." 
A német szöveg: ,,Die Erfindung des Pulvers, die immer weiter gehende 
Ausbildung des Feuergewehrs zeigen schon hinreichend, dass die in. dem 
Begriffe des Krieges liegende Tendenz zur Vernichtung des Gegners auch 
faktisch durch die zunehmende Bildung keineswegs gestört oder abgelenkt 
worden ist." (5. o.) A fordítás: ,,A lőpor feltalálása, majd az egyre tökéle
tesedő tűzf egy verek eléggé mutatják, hogy az ellenség leverésére irányuló 
szándék, amely a háború fogalmától elválaszthatatlan, a szellemi fejlődés 
ellenére sem csökkent, vagy terelődött más irányba." (40. o.) A fordításban 
a „tendenciának" „szándékkal" való helyettesítése azért hibás, mert a há
ború filozófiai fogalmában rejlő tendenciát perszonifikálja, hiszen szándéka 
csak embernek lehet. 

Ennek a résznek a végén Clausewitz így foglalja össze mondanivalóját: 
„Megismételjük tehát alapvető tételünket: a háború az erőszak ténye, és 
alkalmazása nem ismer korlátokat; mindegyik fél parancsolóan törvényt 
szab a másik számára, s ezzel olyan kölcsönhatás áll elő, amely szükség
szerűen a végletekhez vezet. Ez az első kölcsönhatás és az első véglet, amely-
lyel találkozunk." (40. o.) Itt a fordításban kifogásolni lehet a „szükség
szerűen" kifejezés használatát, mivel az eredetiben „dem Begriffe nach", 
azaz „fogalmilag" áll. Hangsúlyozzuk: Clausewitz a háború filozófiai fogal
mát dolgozza most ki azért, hogy később összevethesse a „valóságos", azaz 
a történetileg adott háborúval. A valóságos háború azonban nem ismeri a 
végleteket, az „absztrakt" háború filozófiai fogalmából viszont nem hiá
nyozhatnak. 

A következő alfejezet címe: „A cél: védképtelenné tenni az ellenséget." 
Ezt írja Clausewitz: „Mondottuk már, hogy a hadviselés célja az ellenség 
védtelenné tétele. Nos, bizonyítsuk be, hogy erre — legalábbis elméleti 
vonatkozásban — szükség van." (40. o.) A fordítás itt is eltér az eredeti 
szövegtől, mert abban nem „elméleti vonatkozás", hanem „teoretikus-elkép
zelés" (theoretische Vorstellung) áll. Itt megint igen fontos, hogy világosan 
lássuk: a háború filozófiai fogalma csak a „teoretikus elképzelésben" léte-
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zik. Az absztrakt háborúban a cél —• a háború filozófiai fogalmából követ
kezően — csakis az ellenség lefegyverzése, a valóságos háborúban viszont 
sok minden más is lehet. Másrészt a fordítás ebben a formájában lehető
séget ad egy olyan elképzelésre is, mintha a valóságos háborúnak külön 
elméleti és gyakorlati célja lehetne. Ez azonban Clausewitz felfogásától tel
jesen idegen elképzelés. 

A háborúban, filozófiai fogalmából következően, három kölcsönhatás 
érvényesül, amelyek mindegyike a legvégsőhöz vezet; 

1. az erőszak nem tűr korlátokat és a szembenálló felek egymásra akar
ják akaratukat kényszeríteni; 

2. a végső győzelemig egyik fél sem a maga ura, mert a másik magatar
tása kényszerítőleg hat rá; 

3. erejét mindkét fél a végsőkig feszíti meg. 
„Mindez azonban másként alakul, ha az absztrakcióból a valóságba me

gyünk át." A fordításban „absztrakció" helyet „elmélet" áll. Ez azonban 
zavaró, mivel a valóságos háborúnak is van elmélete, és éppen arról van 
itt szó, hogy Clausewitz eddig az absztrakt háború filozófiai fogalmát dol
gozta ki és most kezdi vizsgálat alá venni, hogy miképpen módosul az 
a valóságban. 

A valóságos háború többek között azért sem tör a legvégsők felé, mivel 
nem egyetlen egy csapásból áll, hanem a csapások sorozatából: „De láttuk, 
hogy a háborúra való előkészületnél a puszta fogalom helyébe a valóságos 
világ, a legvégső feltételezése helyébe egy valóságos mérték lép: tehát a 
szembenálló felek kölcsönhatásukban a legvégső erőfeszítés vonala mögött 
maradnak és így nem vetik be egyszerre minden erejüket." A német szöveg 
így hangzik: „Allein wir haben gesehen, dass schon bei den Vorbereitungen 
zum Kriege die wirkliche Welt an die Stelle des blossen Begriffs, ein wirk
liches Mass an die Stelle einer äussersten Voraussetzung tritt: also schon 
darum werden beide Gegner in ihrer Wechselwirkung hinter der Linie einer 
äussersten Anstrengung zurückbleiben, und also nicht sogleich alle Kräfte 
aufgeboten werden." (8—9. o.) A fordítás: „Láttuk azonban, hogy már a 
háború előkészületénél a valóság lép az elmélet helyébe és szinte kézzel
fogható mértéket ad a végletekre törő, kétséges feltételezések helyett. Az 
ellenfelek már azért is kölcsönösen mérséklik a végletekre törő szándéku
kat és nem vetik be azonnal minden erejüket." (44. o.) A fordítás — láthat
juk — újra elmossa a fogalmi és a valóságos háború különbségét: a való
ságos világ nem az elmélet, hanem a fogalmi háború helyébe lép. És nem 
„kétséges feltételezéséről van itt szó, hanem a „legvégső feltételezéséről"; 
hiszen, ha az absztrakt háború területén maradnánk, a feltételezés egyálta
lán nem lenne kétséges, mert csak egyet, a legvégsőt tételezhetnénk fel. 

Az I. fejezet 10. pontjának címe: „A valóságos élet valószínűségei lépnek 
a fogalmak végletei és kizárólagosságai helyébe." Németül: „Die Wahr
scheinlichkeiten des wirklichen Lebens treten an die Stelle des Äussersten 
und Absoluten der Begriffe." (10. o.) Van tehát a fogalom, a fogalmi szféra, 
az absztrakció világa, ahol minden végletes és kizárólagos, ezzel szemben 
áll a valóságos világ, az élet, ahol a valószínűség az uralkodó. Ismételjük: 
Clausewitz módszerének alapja a fogalmi és a valóságos háború összevetése 
és ennek a fordításból ki kell tűnnie! Ezért hibás ez a fordítás: „A végletek 
és abszolút fogalmak helyét az élet valószínűségei foglalják el." (45. o.) 
Ezután írja Clausewitz: „Ilyen módon az egész háborús ténykedésben a 
legvégsőkre irányuló erők szigorú törvénye nem érvényesül. Ha a legvég
sőtől nem kell félni, de nem is keressük azt, akkor ítélet dolga, hogy máshol 
(ti. nem a legvégsőnél — P. G.) húzzuk meg az erőfeszítések hatását. Ez 

108 



pedig csak a valószínűség törvényei alapján és csak azokból az adatokból 
történhet, amelyeket a valóságos világ szolgáltat. Ha a két ellenfél többé 
nem puszta fogalom, hanem egyedi állam és kormány, ha a háború többé 
nem ideális, hanem a cselekvésnek egy önmagát sajátosan alakító folya
mata, akkor à keresett ismeretlen, a várható kiszámításához a valóságban 
meglevő szolgáltatja majd az adatokat." A német szöveg így hangzik: ,,Auf 
diese Weise wird dem ganzen kriegerischen Akt das strenge Gesetz der 
nach dem Äussersten getriebenen Kräfte genommen. Wird das Äusserste 
nicht mehr gefürchtet und nicht mehr gesucht, so bleibt dem Urteil überlas
sen, statt seiner die Grenzen für die Anstrengungen festzustellen, und dies 
kann nur aus den Daten, welche die Erscheinungen der wirklichen Welt 
darbieten, nach Wahrscheinlichkeits — Gesetzen geschehen. Sind die beiden 
Gegner nicht mehr blosse Begriffe, sondern individuelle Staaten und Regie
rungen, ist der Krieg nicht mehr ein idealer, sondern ein sich eigentümlich 
gestaltender Verlauf der Handlung: so wird das wirklieh Vorhandene die 
Daten abgeben für das Unbekannte zu Erwantende, das gefunden werden 
soll." (10. o.) A fordításban ez áll: „A mondottakból látjuk, hogy a hadvi
selés nem követi a végletekre törő erőfeszítés rideg törvényét. Ha tehát 
nem kell tartanunk tőle és magunk sem törekszünk a végletekre, tőlünk 
függ, hogy az erőfeszítések józan határát megszabjuk. Mértékül — a való
színűség törvénye szerint — a gyakorlati élet jelenségei szolgálnak. Ha már 
egyik ellenfél sem pusztán fogalom többé, hanem valóságban meglévő állam 
és kormányzat, a háború sem a képzelet szüleménye, hanem a cselekvések 
sajátos folyamata. A keresett ismeretlen: a várható események, a valóság 
fényein alapulnak majd." (45. o.) 

Amint látjuk, a fordítás itt is elég önkényes és megváltoztatja Clausewitz 
gondolatát. A „józan határ" kitétele bizonyos értékelést hoz bele a gondo
latba: mintha a legvégsőre való törekvés nem lehetne józan. De nem is 
erről van itt szó. A háború filozófiai fogalmából szükségszerűen következik 
a legvégsőre való törekvés és azt — tekintve, hogy absztrakcióról van szó 
—nem lehet sem józannak, sem túlzónak minősíteni. De még a valóságos 
háborúban sem mindig irreális a legvégsőre való törekvés, ti. akkor, ha lét, 
vagy nemlét kérdése forog kockán. A „józan" szó kitétele tehát teljesen 
felesleges. 

Úgyszintén indokolatlan a „képzelet szüleménye" használata „ideális" 
helyett; arról van szó, hogy az „ideális", azaz a fogalmi háború helyébe a 
valóságos háború lép. 

„A háború csupán a politika folytatása más eszközökkel" írja Clausewitz 
az I. fejezet 24. pontjának címében, majd kifejti, hogy ,,a háború nem pusz
tán politikai aktus, hanem valóságos politikai eszköz, a politikai érintkezés 
folytatása, annak végrehajtása más eszközökkel. Ami ezek után a háború
ban sajátos marad, az eszközeinek sajátos természete." Ez utóbbi mondat 
az eredetiben így hangzik: „Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, 
bezieht sich bloss auf die eigentümliche Natur seiner Mittel." (19. o.) A for
dításban viszont ez áll: „Ami a háborút ezenkívül még jellemzi, az csupán 
eszközeinek sajátos adottságaiból folyik." (56. o.) A fordítás bizonyos félre
értésre ad okot, mert az tűnik ki belőle, mintha a háború legfőbb ismérve 
az lenne, hogy a politika eszköze és csak „ezenkívül" jellemezné eszközei
nek sajátos természete, holott éppen arról van szó, hogy eszközeinek sajá
tossága miatt különbözik lényegében a politikától — ezért válthatja fel, 
amikor annak sajátos eszközei már nem elegendők a politikai cél elérésé
hez. A következőkben egy igen lényeges hiba csúszott bele a fordításba. Az 
eredeti szöveg így hangzik: „Dass die Richtungen und Absichten der Politik 
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mit diesen Mitteln nicht in Widerspruch treten, dass kann die Kriegskunst 
im allgemeinen und der Feldherr in jedem einzelnen Falle fordern, und 
dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering; aber wie stark er auch in ein
zelnen Fällen auf die politische Absichten zurückwirt, so muss dies doch 
immer nur als eine Modifikation derselben gedacht werden; denn die poli
tische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel, und niemals kann 
das Mittel ohne Zweck gedacht werden." (19. o.) A fordítás: „A hadművé
szet általában, a hadvezér pedig minden egyes esetben elvárhatja, hogy a 
politikai irányvonal ne kerüljön ellentmondásba ezzel az eszközzel. Ez a kö
vetelmény valóban nem csekély, de bármily erősen hat is vissza esetenként 
az eszköz a politikai célra, csupán módosíthatja azt. Hiszen, mint mondot
tuk, a politikai érdek a cél, a háború pedig eszköz ennek a szolgálatában. 
Cél nélküli eszköz alkalmazásának nem volna értelme." (56. o.) A helyes 
fordítás véleményünk szerint a következő: ,,Azt, hogy a politika irányzatai 
és szándékai ezekkel az eszközökkel ne kerüljenek ellentmondásba, a had
művészet általában, a hadvezér pedig minden egyes esetben megkövetel
heti, és ez az igény valójában nem csekély; de bármilyen erősen hat is 
vissza esetenként a politikai célokra (ti. a háború — P. G.) csupán azok 
módosulásaként fogható fel; a cél ugyanis a politikai szándék, a háború 
pedig az eszköz és soha nem gondolható az eszköz cél nélkül." Itt Clause-
witz azt akarta kifejezni, hogy a hadvezetés igénye, hogy a politika ne ke
rüljön ellentmondásba a háború eszközeivel, bizonyos esetekben visszahat
hat a politikára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a cél és az eszköz viszo
nyában változás állhat be; bármilyen erős befolyást gyakoroljon a háború 
a politikai célra, mindig eszköz marad, épp azért soha nem szabad önálló
nak tekinteni, hanem csupán a politika módosulásának. 

A következőkben Clausewitz az egyes háborúk eltérő jellegével foglal
kozik. Ezt írja: „Je grossartiger und stärker die Motive des Kriegs sind, je 
mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Span
nung ist, die dem Kriege vorhergeht, um so mehr wird der Krieg sich seiner 
abstrakten Gestalt nähern, um so mehr wird es sich um das Niederwerfer 
des Feindes handeln, um so mehr fallen das kriegerische Ziel und der poli
tische Zweck zusammen, um so reiner kriegerisch, weniger politisch scheint 
der Krieg zu sein. Je schwächer aber Motive und Spannungen sind, um so 
weniger wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elementes, näm
lich der Gewalt, in die Linie fallen, welche die Politik gibt, um so mehr 
muss also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden, urr 
so verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziel eines idealen Krieges 
um so mehr scheint der Krieg politisch zu werden." (19. o.) 

A fordítás így hangzik: ,,Minél mélyrehatóbbak és erősebbek a hábortf 
okai, minél inkább érintik a népek létét, és minél nagyobb a háborút meg
előző feszültség annál jobban előtűnik a háború elvont jellege, annál erő
teljesebb az ellenség leverésének szándéka, annál inkább találkozik a had« 
és a politikai cél, annál is inkább katonai és kevésbé politikai jellegű a 
háború. És ellenkezőleg, minél gyengébbek az okok és a feszültség ténye 
zői, annál távolabb esik a háborús erőszak a politikától, annál inkább eltér 
a háború természetes irányától, annál különbözőbbek lesznek a politika é* 
egy ideális háború céljai, annál szembetűnőbb a háború politikai jellege.'* 
(56. o.) 

Szerintünk ez a helyes fordítás: „Minél nagyobbak és erősebbek a háború 
motívumai és minél inkább érintik a népek létét, minél nagyobb a háborút 
megelőző feszültség, annál inkább közelíti meg a háború absztrakt alakját, 
annál inkább az ellenség leveréséről lesz szó, annál inkább esik majd egybe 
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a háborús és a politikai cél, annál katonaibbnak és kevésbé politikusnak 
fog a háború látszani. Viszont minél gyengébbek a motívumok és a feszült
ségek, annál kevésbé fog a háborús elemnek, azaz az erőszaknak az iránya 
megegyezni azzal a vonallal, amelyet a politika tűz dri, annál inkább el kell, 
hogy térjen tehát a háború természetes irányától, annál inkább különbözik 
majd a politikai cél egy ideális háború céljától, annál politikusabbnak tűnik 
majd a háború." 

„Annál jobban előtűnik a háború elvont j e l l ege . . . " — olvashatjuk a 
fordításban. Ebből azonban az következik, mintha a háborúnak lenne egy 
elvont és egy valóságos jellege, mintha a háború absztrakt lényegét a való
ság eltakarná, s az csak akkor csillanna ki, amikor a háború motívumai 
erősek. Ez azonban Clausewitz felfogásának teljes félreértését jelentené, 
mert nála az absztrakt, az ideális háború csak „iránypont", amely meg
könnyíti a valóságos háború vizsgálatát, amint ez a „Nachricht"-ből kitű
nik. Tehát nem a háború „elvont jellege" tűnik elő, hanem a valóságos 
háború megközelíti az „elvont háborút". 

Nem látjuk indokoltnak az „annál távolabb esik a háborús erőszak a poli
tikától" megoldást sem a fordításban. Egyrészt a fordítói szabadságnak is 
vannak határai, és itt két mondatrész is kimaradt. Másrészt nem is lényeg
telen dolog maradt ki: a háborús elemnek, azaz erőszaknak van egy „termé
szetes", azaz a háború filozófiai fogalmából eredő iránya, mely az ellenség 
megsemmisítése felé mutat. Ez adott, változtathatatlan, szemben a politika 
által megszabott iránnyal, amely állandóan változik. Valamely háború 
„katonás", vagy „politikus" jellegének fokát éppen az szabja meg, hogy a 
politika által megszabott katonai cél iránya mennyire közelíti meg az ab
sztrakt háború megsemmisítésre törő irányát. 

Hogy az absztrakt háborúnak ez az erőszak felé mutató természetes irá
nya mennyire fontos Clausewitz számára, továbbá, hogy azt egyedül és kizá
rólag a háború filozófiai fogalma kritériumának tartja, ebből a kijelenté
séből is látszik: „Wir müssen aber hier, damit der Leser nicht falsche Vor
stellungen unterlege, bemerken, dass mit dieser natürlicher Tendenz des 
Krieges nur die philosophische, die eigentlich logische gemeint ist, und kei-
nesweges die Tendenz der wirklich im Konflikt begriffen Kräfte, so dass. 
man sich z. B. darunter alle Gemütskräfte und Leidenschaften der Kämpfen
den denken sollte." (19. o.) Magyarul: „Itt azonban, nehogy az olvasó téves 
képzeteket alkosson, meg kell jegyeznünk, hogy a háborúnak ezen a ter
mészetes tendenciáján csak a filozófiait, a tulajdonképpeni logikait értet
tük, és semmiképpen sem a konfliktusban valóban működő erők tendenciá
ját, úgy, hogy például a harcolók összes érzelmeit és szenvedélyeit nem 
szabad ideérteni." Világos tehát: a háború filozófiai fogalmából természe
tesen következik az erőszak felé irányuló tendencia, ezt azonban nem szabad 
összetéveszteni az erőszaknak azzal a tendenciájával, amely némely való
ságos háborúban az érzelmek túlfűtöttségéből keletkezik. E megfontolások 
alapián alig tudunk mit kezdeni ezzel a fordítással: „Hogy azonban mind
erről az olvasó téves képet ne alkosson, meg kell jegyeznünk: amikor a 
háború természetes voltát hangsúlyoztuk, csupán bölcseleti, logikai érte
lemben vett jellegére gondoltunk, nem pedig az összecsapásnál valóban 
kibontakozó erők jellegére, amelyeket, teszem, a harcban részvevők érze
lemvilága és szenvedélye tükröz vissza." (56. o.) 

V^gül Clausewitz összefoglalia, hogy a háborúnak az I. fejezetben kidol
gozott meghatározása milyen következményekkel jár a hadtudomány szem
pontiából. A háború három elemből tevődik össze: az érzelmi, a véletlen
szerű és az értelmi elemből; az első a nép, a második a hadvezér, a har-
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madik pedig a kormány felé fordul. Az érzelem a népben már eleve adva 
van; „hogy a véletlen valószínűségeinek birodalmában a bátorság és tehet
ség szerepe mekkora lesz (a bátorság és tehetség hatáskörlete mekkora terü
letet foglal el), a hadvezér és a hadsereg tulajdonságaitól függ"; a politikai 
cél viszont egyedül a kormányhoz tartozik. A véletlenre vonatkozó részt 
szó szerint idéztük, mert véleményünk szerint ez a fordítás hibás: „a had
vezértől és az alkalmazott haderő értékétől függ a véletlenadta lehetőségek 
bátor és eredményes kihasználása" (58. o.). A német szöveg így hangzik: 
,,. . . der Umfang, welchen das Spiel des Mutes und Talents im Reiche der 
Warscheinlichkeiten des Zufalls bekommen wird, hängt von der Eigentüm
lichkeit des Feldherrn und des Heeres ab . . ." (21. o.) 

A most következőkben a fordítás teljesen hibás. Clausewitz ezt írta: 
„Diese drei Tendenzen, die als ebenso viele verschiedene Gesetzgebungen 
erscheinen, sind tief in der Natur des Gegenstandes begründet und zugleich 
von veränderlicher Grösse." (21. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „E há
rom tendencia, mely egyszersmind ugyanannyi törvényhozónak tűnik, mé
lyen a tárgy lényegében gyökerezik, ugyanakkor változó nagyságú." A ma
gyar kiadásban viszont ez olvasható: „Mindhárom irányzat a tárgy lénye
gében gyökerezik, s a maga területén határozott követelményeket támaszt, 
de jelentősége és hatóereje esetről esetre változik." (58. o.) 

Majd ez következik: „Eine Theorie, welche eine derselben unberücksich
tigt lassen oder zwischen ihnen ein -willkürliches Verhältnis feststellen 
wollte, würde augenblicklich mit der Wirklichkeit in solchen Wiederspruch 
geraten, dass sie schon dadurch allein wie vernichtet betrachtet werden 
müsste." (21. o.) A helyes fordítás: „Egy olyan elmélet, amely ezek egyikét 
figyelmen kívül hagyná, vagy közöttük valamilyen önkényes viszonyt álla
pítana meg, pillanatok alatt oly ellentétbe kerülne a valósággal, hogy már 
pusztán ezért megsemmisítettnek kellene tekinteni." A magyar kiadásban 
viszont ez áll: „Ha az elmélet ezzel a különbséggel nem számolna, és vala
miféle mesterséges viszonyt akarna közöttük állandósítani, legott ellentétbe 
kerülne a valósággal, és megdöntené önmagát is." (58. o.) 

Ezután a fordítás teljesen elrontja Clausewitz igen szép, plasztikus, rend
kívül kifejező mondatát, és értelmét is meghamisítja. Az eredeti szöveg így 
hangzik: „Die Aufgabe ist also, dass sich die Theorie zwischen diesen drei 
Tendenzen wie zwischen drei Anziehungspunkten schwebend erhalte." (21. 
o.) Szerintünk a helyes fordítás: „A feladat tehát az, hogy az elmélet, a 
három tendencia, mint három vonzáspont között, önmagát lebegve fenn
tartsa." A magyar kiadásban viszont ez áll: „A feladat tehát az, hogy az 
elmélet számára e három irányzat vonzása között szabad mozgási lehető
séget biztosítsunk." (58. o.) 

Mint említettük, Clausewitz művének az I. fejezet mellett a „Nachricht" 
a legfontosabb része, mert ebben jelölte meg azokat a változtatásokat, ame
lyeket könyvén végre akart hajtani. A Nachricht szövegének pontos átértése 
alapvetően fontos, mert csak ily módon ragadhatjuk meg Clausewitz kon
cepciójának lényegét, amely magában a műben sokszor eltorzul.1 

Clausewitz művének átdolgozásánál két szempontot akart érvényesíteni: 
1. a háborúnak két fajtája van, egyik a megsemmisítésre törő, a másik, 

amelyben csak valamilyen határmenti tartomány elfoglalásáról van szó; 
2. a háború nem más, mint a politika folytatása más eszközökkel. 

l Delbrück a híres „Stratégia-vitát" éppen a „Nachricht" alapján indította el, szembe-
szállva a német katonai írók többségének véleményével, akik félreértve Clausewitz koncep
cióját, csak a megsemmisítő háborút tartották valódi háborúnak. (Geschichte der Kriegskunst. 
IV. Berlin, 1920.) 
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Ez a két felismerés, mint két ellenőrző szempont, irányította volna mun
káját, ezek figyelembevételével ,,kaptak, volna eszméi", „világosabb értelmet, 
határozottabb irányt", és nyertek volna „közelebbi alkalmazást". Épp ezért 
problematikusnak látjuk azt a megoldást, amit a fordítás alkalmaz, ugyanis 
az tűnik ki belőle, hogy Clausewitz majd az átdolgozás során, annak ered
ményeként érkezik el ehhez a két szemponthoz. Ez olvasható a fordításban: 
„Az átdolgozás során jobban kidomborodik majd a háború kettős jellege, 
ami gondolatainkat érthetőbbé, céltudatosabbá, alkalmazásuk módját pedig 
kézzelfoghatóbbá teszi." A német szöveg viszont így hangzik: „Bei dieser 
Umarbeitung wird die doppelte Art des Krieges überall schärfer im Auge 
behalten werden, und dadurch werden alle Ideen einen schärferen Sinn, 
eine bestimmte Richtung, eine nähere Anwendung bekommen." (XIII— 
XIV. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „Ennél az átdolgozásnál a háború 
kettős jellegét mindenütt élesebben tartjuk majd szem előtt, ami által esz
méink világosabb értelmet, határozottabb irányt és közelebbi alkalmazást 
nyernek majd." A háború kettős jellege tehát nem az átdolgozás során fog 
majd „kidomborodni", hanem — hogy úgy mondjuk — ez a már régebben 
„kidomborított" igazság fog érvényesülni. A háború kettős jellegét Clause
witz már felismerte, ez az igazság már világosan áll előtte, éppen ez az, 
amit eddigi munkája során leszűrt, tehát nem most fogja „kidomborítani", 
sem „rögzíteni", amint ez a fordításban lejjebb olvasható: „Miután rögzí
tettük a háborúk kétféle jellegét. . ." kerülhet sor a másik igazság érvé
nyesítésére. A német szövegben ez áll: „Ausser diesem faktisch bestehen
den Unterschied in den Kriegen . . ." Tehát a belyes fordítás: ,,A háború
nak e ténylegesen meglevő különbségén k í v ü l . . . " Ezután Clausewitz el
mondja, hogy konkréten milyen átalakításokat szándékozik végrehajtani 
az átdolgozás során. S itt újból hibák csúsztak be a fordításba. Azt írja, 
hogy a támadásról szóló 7. könyvet a védelemről szóló 6. könyv tükörké
pének kell tekinteni. („Das siebente Buch . . . ist als ein Reflex des sechsten 
Buches zu betrachten . . .) A fordító azonban „tükörkép" helyett „reflexiót" 
ír, ami egészen más dolog. (30. o.) 

A Nachricht tulajdonképpen a legmegbízhatóbb kritika, amelyet minden
kinek, aki Clausewitz művével foglalkozik, igen alaposan át kell olvasnia. 
Ugyanakkor bepillantást enged egész gondolkodásmódjába, módszerébe, és 
szinte leleplezi azt a drámai küzdelmet, amit a gondolattal folytatott. Saj
nos, a fordítás mindebből alig ad vissza valamit. 

A haditervről szóló 8. könyvről például azt írja Clausewitz, hogy bár több 
fejezete készen van, de mégsem „tekinthető kész anyagnak, hanem csupán 
az anyagon való durva átdolgozásnak, amelynek során vettük csak észre, 
hogy miről is van szó tulajdonképpen", („die aber nicht einmal als wahre 
Materialien betrachtet werden können, sondern ein blosses rohes Durch
arbeiten durch die Masse sind, um in der Arbeit selbst recht gewahr zu 
werden, worauf es ankommt." XIV. o.) A kép tehát világos: Clausewitz 
anélkül, hogy előre tudta volna, hogy hova fog kilyukadni, beásta magát 
az anyagba, s csak amikor átfúrta magát rajta, vette észre, hogy hová is 
érkezett. Mennyire ismerős folyamata ez a kutatásnak! S milyen becsületes 
ez az álláspont: az anyag mondja meg, hogy miről van szó és nem vala
milyen előre kigondolt elmélet, vagy tétel. Mindezt a fordítás alig érzékel
teti: „Ez azonban még nem kész anyag, csupán ,a tárgy nyers halmaza, ami 
arra jó, hogy a lényeget leszűrjük belőle." (30. o.) Lapos, sótalan-borstalan 
megoldás ez és nem is helyes. „Hogy a lényeget leszűrjük belőle" — .olvas
hatjuk és igazán nem csodálkoznánk, ha a magyar olvasó azzal tenné félre 
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a könyvet, hogy sem ideje, sem kedve sincs effajta semmitmondó bölcsel
kedéssel foglalkozni. 

A fordító, mintha túlzónak tartaná Clausewitznek saját művéről gyako
rolt bírálatát, önkényesen megváltoztatja a szöveget. Clausewitz ezt írja: 
„Durch eine solche Umarbeitung werden die ersten sechs Bücher manche 
Schlacke los werden, manche Spalte und Kluft wird sich zusammenziehen, 
und manche Allgemeinheit wird in bestimmtere Gedanken und Formen 
übergehen können." (XIV. o.) Tehát: „Az átdolgozással sok salak eltűnik 
az első hat könyvből, több hasadék és szakadék összehúzódik és sok álta
lánosság határozottabb gondolati formát ölthet." A fordításban viszont ezt 
olvashatjuk: „Az átdolgozással sok salak eltűnik az első hat könyvből, 
összeszűkülnek a hézagok és számos általános elv határozottabb gondolati 
formát ölt." (29. o.) Ha Clausewitz „Spalte und Kluft"-ot ír, akkor azt ko
molyan kell venni és nem szabad holmi „hézaggal" fordítani — ő valójában 
„hasadékokat és szakadékokat" látott könyvében! 

A fordító sokszor, mintha röstelkedne Clausewitz nyersességén, finomí
tani akarja stílusát. Ezt írja Clausewitz: „Ich hoffe in diesem Buche man
chen Faltenkniff in den Köpfen der Strategen und Staatsmänner auszubü
geln, und wenigstens überall zu zeigen, um was es sich handelt, und was 
bei einem Kriege eigentlich in Betracht zu ziehen ist." (XIV—XV. 1.) A 
fordítás viszont így hangzik: „Remélem hogy ebben a könyvben leleplez
hetem a hadászok és államférfiak hamis okoskodásait, s legalább megmu
tathatom mindenkinek, miről is van szó, és mit nem szabad szem elől té
veszteni egy-egy háborúban." (30. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „Re
mélem, hogy ebben a könyvben kivasalhatom a stratégák és az államfér
fiak fejében levő sok ráncot és legalábbis megmutathatom, hogy miről is 
van szó, és hogy tulajdonképpen mit is kell figyelembe venni egy háború
ban." 

Ezek lennének az 1. kötet I. fejezetében és a „Nachricht"-ben kimutat
ható főbb fordítási hibák. A továbbiakban már ilyen részletességgel nem 
elemezhetjük a fordítást, hanem a legkirívóbb hibákat csokorba gyűjtve, 
a tévedések eredetét és következményeit szeretnénk megmutatni. 

A filozófiai apparátus fordításában elkövetett hibák 

Cél és eszköz (1. kötet, II. fejezet). Itt Clausewitz azt vizsgálja, hogy a 
katonai és politikai cél hogyan viszonyul egymáshoz a háborúban. Ha a há
ború filozófiai fogalmát vesszük, azt kell mondanunk, hogy a politikai cél 
tulajdonképpen kívül esik a háborún, mert ha a háború az erőszak alkalma
zása azért, hogy az ellenséget akaratunknak alávessük, akkor minden tö
rekvésünk megsemmisítésére irányul. A háború közvetlen célja tehát az el
lenség megsemmisítése — legalábbis fogalmilag —, a politikáé azonban távol
ról sem ez. Ebből a különbségből adódik Clausewitz számára a feladat: 
„Wir wollen zuerst diesen aus dem Begriff entwickelten Zweck, dem gleich
wohl in der Wirklichkeit eine Menge von Fällen sehr nahe kommen, in 
dieser Wircklichkeit betrachten." (22. o.) Magyarul: „Először is ezt a foga
lomból (a háború fogalmából) kifejtett célt, amelyet a valóságban mind
azonáltal az esetek tömege közelít meg, ebben a valóságban akarjuk vizs
gálni." A fordítás: „Vizsgáljuk meg először tehát, a háború célját ebben a 
fogalmazásban, amely a valósághoz számos esetben igen közel jár." (59. o.) 

„Fogalom" és „megfogalmazás" — két igen különböző dolog, s ha az ol
vasó megelégszik a magyar fordítással, soha nem fogja megérteni a clause-
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witzi módszert, amelynek lényege a háború filozófiai fogalmának és a való
ságnak, az ideális, absztrakt és a történetileg adott valóságos háborúnak 
állandó összevetése és szembeállítása. 

Ugyanez a hiba-itt is: „Az előbbi fejezetből ismerjük már, hogy a háború 
elméleti célja és a valóságos háború célja, a köztük levő különbségek miatt, 
általában nem fedi egymást." (61. o.) A német szöveg ezzel szemben: „Die 
Ursache, warum der aus dem Begriff des Krieges entwickelte Zweck nicht 
allgemein auf den wirklichen Krieg passt, liegt in der Verschiedenheit 
beider, mit welcher wir uns im vorigen Kapitel beschäftigt haben." (23. o.) 
A helyes fordítás: „Annak oka, hogy a háború fogalmából kifejlesztett cél 
miért nem fedi általában a valóságos háború célját, a kettő különbségében 
van, amivel az előző fejezetben foglalkoztunk." 

Amikor Clausewitz a célok tárgyalásáról az eszközökre tér át, megálla
pítja, hogy a háborúnak egyetlen egy eszköze van — a harc. Ez az ideális 
háború természetéből következik, mert ,,a háború fogalmában ott rejlik, 
hogy az összes benne érvényesülő hatás eredetileg a harcból indul ki." De 
még a valóságos háborúban is így van ez, „mert minden, ami a háborúban 
történik, a haderőn keresztül történik; ahol azonban haderőt, azaz felfegy
verzett embereket alkalmaznak, ott a harc elképzeléséből kell kiindulni". 
A fordítás itt is elmossa az ideális és a valóságos háború különbségét. Azt 
a mondatot ugyanis, hogy „Das dem auch in den grössten Mannigfaltigkeit 
und Zusammensetzung der Wirklichkeit immer so sei, dafür gibt es einen 
sehr einfachen Beweis." (29. o.), így látjuk viszont: „Igen egyszerűen bi
zonyítható, hogy a legkülönbözőbb változatok és azok minden bonyolultsága 
ellenére is ez mindig így van." (67. o.) A helyes fordítás szerintünk: „Az, 
hogy a valóság változatosságában és összetettségében is így van ez, igen 
könnyen bizonyítható." 

Clausewitz félreértését mutatja a következő fordítás is: „A háborúban 
folyó harc nem egyedek párharca, hanem sokrétűen tagozott közösség küz
delme." (67. o.) Az eredeti szöveg így hangzik: „Der Kampf im Kriege ist 
nicht ein Kampf des einzelnen gegen den einzelnen, sondern ein vielfach 
gegliedertes Ganze." (29. o.) A helyes fordítás: „A háborúban folyó harc 
nem egyedek párharca (vagy: egyedek harca egyedek ellen), hanem sok
rétűen tagozott egész." Attól eltekintve, hogy pusztán nyelvtani megfonto
lások alapján sem lehetett volna a mondat értelmét így megváltoztatni, a 
következő részből világosan kitűnik, hogy mire gondolt itt Clausewitz: „In 
diesem grossen Ganzen können wir Einheiten von zweierlei Art unterschei
den: die eine nach dem Subjekt, die andere nach dem Objekt bestimmt." 
(29, o.). Azaz: „Ebben a nagy egészben kétfajta egységet lehet megkülönböz
tetni: egyrészt a személyek, másrészt a célok szerint." Tehát egész és nem 
„közösség"; az egész háborúban folyó harcról van itt szó, amely bizonvos 
egységekből áll. A fordító itt is „közösség"-nek fordítja az „egész"-et: „Eb
ben a nagyszabású közösségben kétfajta egységet különböztetünk meg: egy
részt a személyek, másrészt a követendő célok egységét." (67. o.) Ilyenfor
mán azonban a fordítás teljesen félrevezető. 

A továbbiakban a harc egészének és egységeinek a fordítás által meg
zavart viszonya újabb félreértésre ad okot. Az ütközetben a célt a7 «Non-
séges haderő megsemmisítésével érjük el; a megsemmisítés tehát az eszköz. 
Maga a megsemmisítés is lehet a cél, de ez nem szükségszerű, „sőt még 
azoknak az ütközeteknek közvetlen célja sem mindig a megsemmisítés, 
amelyeket pedig, mint alárendelt tagokat (részeket), kifejezetten az ellensé
gei haderő leverésére szenteltek (állítottak be)." Németül: ,.Aber selbst 
diejenigen Gefechte, welche als untergeordnete Glieder der Niederwerfung 
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der feindlichen Streitkraft ganz eigentlich gewidmet sind, brauchen die 
Vernichtung derselben nicht gerade zu ihrem nächsten Zweck zu haben." 
(30. o.) A fordításban ezt olvashatjuk: „Nem feltétlenül szükséges még az 
sem, hogy kifejezetten az ellenséges haderő leverésére irányuló ütközetek 
mindegyikének közvetlen célja a megsemmisítés legyen." (68. o.) Az „alá
rendelt tag" kifejezés elhagyása a fordításból, teljesen értelmetlenné teszi 
a mondatot. Olyan, az ellenség leverésére irányuló ütközetet még elképzelni 
sem lehet, amelyben a cél nem a megsemmisítés lenne, de olyat igen, amelyet 
valamely nagyobb, az ellenség leverésére irányuló harci cselekmény része
ként, csak korlátolt célért vívnak. Clausewitz hozza fel példaként: vala
mely, az ellenség teljes leverésére irányuló, nagyobb erőkkel indított ak
cióban kaphat egy zászlóalj olyan feladatot, hogy foglaljon el egy hidat, 
vagy egy hegyet; ebben az esetben a híd, vagy a hegy birtokbavétele a cél, 
az ellenség megsemmisítése csupán csak eszköz, vagy éppen mellékes dolog. 

Véleményünk szerint helytelen a fordítás annál a résznél is, ahol Clause
witz a megsemmisítés áráról és kockázatáról ír. A szöveg így hangzik: „Dem 
überwiegenden Wert, welchen die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte 
vor allen anderen Mitteln hat, steht die Kostbarkeit und Gefahr dieses Mit
tel gegenüber, und nur, um diese zu vermeiden, werden andere Wege ein-
gechlagen. Dass das Mittel kostbar sein muss, ist an sich verständlich, denn 
der Aufward eigener Streitkräfte ist bei übrigens gleichen Umständen im
mer grösser, je mehr unsere Absicht auf die Vernichtung der feindlichen 
gerichtet ist." (33. o.) Azaz: „A megsemmisítésnek minden más eszközt 
felülmúló értékével szemben áll ennek az eszköznek a drágasága, valamint 
veszélye. És csak akkor választunk más utat, ha ezeket el akarjuk kerülni. 
Hogy az eszköznek drágának kell lennie, az kézenfekvő, hiszen minden 
mást változatlannak véve, annál nagyobb lesz a haderő felkészültsége, mi
nél inkább az ellenség megsemmisítésére irányul szándékunk." A fordítás 
így hangzik: „Az ellenséges erők megsemmisítésének minden mást felül
múló jelentőségével csak várható veszteségünk és kockázatunk áll szemben. 
Ha ezeket sokalljuk, más utat kell választanunk, hogy célunkat elérjük. 
Magától értetődik, hogy az eszköz áldozattal jár, hiszen saját veszteségeink, 
egyenlő adottságok esetén is, annál nagyobbak lesznek, minél eltökéltebb 
az ellenség megsemmisítésére irányuló szándékunk." (71. o.) 

Amint látjuk, a fordítás következetesen kerüli a „drágaság", „drága" fo
galmakat és „várható veszteséggel", „áldozattal" helyettesíti. Ilyenformán 
olyan képzetet kelthet az olvasóban, mintha Clausewitz szerint a megsem
misítésre való törekvés általában nagyobb veszteséggel járna, mint más 
eszköz. Ez azonban távolról sincs így, és Clausewitz sem így gondolta : egy
részt igen gyakori, hogy az ellenség megsemmisítésével végződő csata mi
nimális veszteséggel jár (pl. ha a megsemmisítés alapja a meglepés volt), 
másrészt a megsemmisítésre való törekvés önmagában is drágább, költsé
gesebb, mert több erő, harci eszköz és energia felhasználását kívánja meg. 

„A cél és az eszköz a háborúban" című fejezet végén újra előjön az ideá
lis és a valóságos háború szembeállítása, ez azonban a fordításból megint 
nem vehető ki. Clausewitz ezt írja: „Was Kombinationen anderer Art im 
Kriege leisten können, werden wir erst in der Folge und natürlich nur nach 
und nach kennen lernen. Wir begnügen uns, hier im allgemeinen ihre Mög
lichkeit als etwas auf die Abweichung der Wirklichkeit von dem Begriff, 
auf die individuellen Umstände Gerichtetes anzuerkennen." (35. o.) Azaz: 
„Hogy másfajta kombinációk mit eredményeznek a háborúban, a későb
biekben és persze lépésről lépésre haladva meglátjuk majd. Elégedjünk 
meg egyelőre annyival, hogy mint a valóságnak a fogalmától való eltéré-
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seire, mint az egyedi körülményekre irányulókat, lehetőségüket elfogad
juk." A fordítás ezzel szemben így hangzik: „A későbbiekben lépésről lé
pésre megismerjük majd, hogy másfajta megoldásoktól milyen eredményt 
várhatunk. Egyelőre megelégszünk azzal, hogy elismerjük az ilyen megol
dások lehetőségét, amelyeknél a gyakorlat az adott helyzetben eltér a há
ború alapfogalmától." (73. o.) Fenntartás nélkül elismerjük, hogy ez a meg
oldás stiláris szempontból megfelelőbb, jobban hangzik, mint a miénk — 
amit egyébként is csak nyers fordításnak tekintünk —, de hogy nem fedi 
Clausewitz gondolatát, az is kétségtelen. 

A filozófiai apparátus fordításában elkövetett hibák újra jelentkeznek a 
haditervről szóló 8. könyvben. Itt Clausewitz a háborúnak az első fejezet
ben kidolgozott filozófiai fogalmát veti össze a történelemmel. A történelem 
azt bizonyítja, hogy a háború nem az, aminek fogalma szerint len
nie kellene, mert a valóságos háború „féldolog", egy „belső összefüggés 
nélküli lény" — írja, majd így folytatja: „So finden wir ihn fast überall, 
und man könnte zweifeln, dass unsere Vorstellung von dem ihm absolut 
zukommenden Wesen einige Realität hat, wenn wir nicht gerade in unse
ren Tagen den wirklichen Krieg in dieser absoluten Vollkommenheit hät
ten auftreten sehen." (611. o.) A fordítás így hangzik: „A háború csaknem 
mindenütt ilyen, és abszolút jellegéről alkotďtt elképzelésünk realitásában 
kételkedhetnénk, ha a valóságos háború abszolút teljességével nem' éppen 
napjainkban találkoztunk volna." (11/411. o.) Amint látjuk, a kiemelt rész 
fordítása hibás, mert nem „a valóságos háború abszolút teljességével" ta
lálkozott Clausewitz, hanem a „valóságos háborút" látta megvalósulni „eb
ben az abszolút tökéletes" formában, azaz filozófiai fogalmának megfele
lően. Épp ezért vissza kell térni a „háború eredeti fogalmához az összes 
szigorú következtetésekkel együtt". 

Clausewitz művének legproblematikusabb részei azok, ahol személyes 
benyomásai alapján arra a következtetésre jut, hogy a napóleoni háborúk 
valamiképpen mégiscsak megközelítik a háború filozófiai fogalmát. Érde
kes módon találkozik itt a kortárs ámulata és a teoretikus filozofikus igé
nye: a kortárs csak úgy tud magyarázatot találni a változásokra, hogy azo
kat az ideális háború belső törvényszerűségei idézték elő, a filozófus pedig 
megelégedve tapasztalja, hogy kategóriája nem is annyira elvont, hiszen a 
valóság igazolja. Ezt írja: „Eben jene Feldzüge von 1805, 1806 und 1809 
sowie die späteren haben es uns so sehr erleichtert, den Begriff des neue
ren, des absoluten Krieges in seiner zerschmetternden Energie von ihnen 
zu abstrahieren." (615. o.) Magyarul: „Éppen az 1805., 1806. és 1809. évi, 
valamint a későbbi hadjáratok könnyítették meg számunkra, hogy az újabb, 
a romboló energiájú abszolút háború fogalmát absztraháljuk belőlük." A 
fordítás az „absztraháljuk" kifejezést „megértsük"-kel helyettesíti, s így 
nem adja vissza hűen Clausewitz gondolatát. Más valamit megérteni és va
lamit valamiből absztrahálni; az abszolút háború fogalmát Clausewitz a fel-
sqrolt hadjáratok ismerete nélkül is megérthette — mint ahogy mi is meg
értettük, amikor az I. fejezetben e hadjáratok megemlítése nélkül dolgozta 
ki a háború fogalmát —, de nem absztrahálhatta, mert az absztrakció a ta
pasztalati jelenségek lényegi jegyeinek elvonása, tehát előzetes tapasztalat 
kell hozzá. 

Az ezután következő rész fordítása ellen is kifogás emelhető: „Die Theorie 
fordert also, dass bei jedem Kriege zuerst sein Charakter und seine grosse 
Umrisse nach der Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden, welche die politi
schen Grössen und Verhältnissen ergeben. Je mehr nach dieser Wahrschein
lichkeit sein Charakter sich dem absoluten Krieg nähert, je mehr die Umrisse 
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die Masse der kriegführenden Staaten umfassen und in den Strudel hinein
ziehen, um so inniger wird der Zusammenhang seiner Begebenheiten sein, 
um so notwendig aber auch, nicht der ersten Schritt zu tun, ohne an den 
letzten zu denken." (616. o.) A fordítás így hangzik: ,,Az elmélet tehát 
megkívánja, hogy először a háború jellegével, valamint a politikai ténye
zőkből és viszonyokból következő valószínű körvonalaival legyünk tisztá
ban. Minél jobban közeledik valószínűség szerinti jellege az abszolút hábo
rúéhoz, minél több hadviselő államot fognak át és rántanak az örvénybe, 
annál könnyebben alakul ki a háború eseményeinek összefüggése, annál 
szükségesebb, már az első lépésnél az utolsóra gondolnunk." (11/417. o.) Vé
leményünk szerint a helyes fordítás ez: „Az elmélet tehát megköveteli, 
hogy bármely háborúnál először jellegét és nagy körvonalait ragadjuk meg, 
amelyek az (adott) politikai tényezőkből és viszonyokból a valószínűség 
szerint adódnak. Minél inkább közeledik jellege a valószínűség szerint az 
abszolút háborúhoz, minél inkább körülfogják a körvonalak a hadviselő 
államok tömegét és vonják bele az örvénybe, annál szorosabbá válik ese
ményeinek belső összefüggése, de annál szükségesebb is lesz, hogy ne te
gyük meg az első lépést anélkül, hogy az utolsóra ne gondolnánk." 

Hasonlóan problematikusnak látjuk a következő rész fordítását is: „Diese 
drei Rücksichten bringen eine Ungewissheit in die Berechnung des Wider
standes, welchen man finden wird, folglich der Mittel, die man anwenden 
soll, und des Ziels, welches man sich setzen darf." (616. o.) A fordítás: 
„Ez a három körülmény, eszközeinket és célunkat illetően bizonytalanná 
teszi a várható ellenállás kiszámítását." (11/417. o.) Szerintünk a helyes for
dítás: „Ez a három körülmény bizonytalanná teszi a várható ellenállás ki
számítását, következésképp az alkalmazandó eszközök és a kitűzendő cél 
meghatározását (kiszámítását) is." 

Talán elírásról van szó a fordításban ennél a résznél: „dass er (ti. a há
ború — P. G.) als solcher nicht seinen eigenen Gesetzen folgen kann, son
dern als Teil eines andern Ganzen betrachtet werden muss, — und dieses 
Ganze ist die Politik." A fordítás: „. . . és mint ilyen saját törvényeinek nem 
engedelmeskedhetik, hanem egy másik egész része — s ez a törvény a poli
tika." (11/445. o.) A fordításban „egész" helyébe „törvény" került, ami tel
jesen megváltoztatja a mondat értelmét — mondhatnók értelmetlenné teszi. 
Pedig az egész clausewitzi koncepciónak ez az egvik legfontosabb gondo
lata.2 

Clausewitz szemléletében az abszolút háború fogalma szilárd, mozdulat
lan, állandó, a valóságos háború pedig a politikai motívum erősségétől füg
gően állandóan változtatja alakját és helyét: döntő fontosságú politikai ér
deknél közelebb, kevésbé fontosabbnál távolabb áll az abszolút háború fo
galmától. Erre nem gondolt a fordító ennél a szövegrésznél; „Gehört der 
Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie 
grossartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann 
bis zu der Höhe steigen, auf welcher der Krieg zu seiner absoluten Gestalt 
gelangt." (642. o.) A fordítás: „Ha a háború a politikához tartozik, akkor 
ennek jellegét ölti fel. Mihelyt a politika nagyszerűvé és hatalmassá válik, 
a háború is ilyen lesz, s az abszolút háború tetőpontját is elérheti'. '(11/446. 
o.) A kérdéses rész helyes fordítása: „. . . a háború is ilyen lesz, és ez arra 
a magaslatra emelkedhetik, ahol a háború már abszolút alakjához jut el." 

2 Lenin annyira jelentősnek tartotta a felismerést, hogy a következő megjegyzést fűzte 
hozzá: „A háború az egésznek a része — az egész = politika". (Magyar kiadás 2. köt. 509. o. 
196. jegyzet.) — Hogy a szerkesztő Leninnek ezt a megjegyzését feltüntette, jelzi, hogy a 
fordításban — minden bizonnyal — elírásról van szó. 
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Terminológiai és stiláris problémák 

Az „Anordnung" és a „Feststellung" fordítása. E két kifejezést a fordító 
,,intézkedéssel", „elhatározással", „megtervezéssel" fordítja. Kétségtelen, 
hogy az ,,Anordnung"-nak jelentése egyszer „intézkedés", „utasítás" „el
rendelés", de jelenti az „elrendezést" is, „anordnen" pedig: „elrendelni", 
„megparancsolni", „kijelölni", „elrendezni" „rendberakni", „egymás mellé 
rakni", „egymás mellé sorolni". A „Feststellung" jelentése pedig „meg
állapítás", „lerögzítés". 

Véleményünk szerint a fordításban az „Anordnung"-nak inkább az utóbb 
felsorolt jelentéseit kellett volna használni, a „Feststellung"-ot pedig sem
miképpen nem lett volna szabad „elhatározásnak" fordítani. 

Lássuk a kérdéses részeket. Amint láttuk a „Cél és eszköz a háborúban" 
című II. fejezetben Clausewitz a harcot „sokrétűen tagozott egész"-nek 
nevezi, melynek egységei az ütközetek. Ugyanitt írja azt is, hogy ahol had
erőt alkalmazunk, a harc elképzeléséből kell kiindulni. A haderő alkalma
zása tehát nem más, mint bizonyos számú ütközet lerögzítése és egymás 
mellé rendelése („so ist auch die Verwendung der Streitkräfte überhaupt 
nichts als die Feststellung und Anordnung einer gewissen Anzahl von 
Gefechten"). (29. o.) A fordítás viszont így hangzik: „az alkalmazás nem 
egyéb, mint bizonyos számú ütközet elhatározása és a rájuk vonatkozó 
intézkedés." (67. o.) Nyilvánvaló a félreértés és biztosak vagyunk benne, 
hogy Clausewitz nem „elhatározás"-ra és „mtézkedés"-re gondolt. Űgy lát
szik, a szerkesztőben is felmerülteik bizonyos kételyek, mert lapalji jegy
zetben a 3. könyv I. fejezetére hivatkozik. Ebben a fejezetben, amelynek 
címe, „A hadászat", Clausewitz abból a korábbi megállapításból kiindulva, 
hogy ,,a hadászat nem más, mint az ütközetnek a háború célja érdekében 
való alkalmazása" (185. o.), többek között az ütközeteiknek a haditervben 
elfoglalt helyét határozza meg. Ezt írja: „El kell tehát készítenie a hadi
tervet, és abba kell beleillesztenie a célhoz vezető cselekmények láncolatát, 
más szóval ki kell dolgoznia a hadjáratok tervét és rendeznie kell azok 
egyes ütközeteit." (185. o.) (Kiemelés tőlem — P. G.) A minket most érdeklő 
rész német eredetije: „d. h. sie macht die Entwürfe zu den einzelnen Feld
zügen und ordnet in diesen die einzelnen Gefechte an." (Kiemelés tőlem — 
P. G.) Itt a fordítás helyes, legfeljebb ki lehetett volna tenni, hogy „egy
máshoz rendezi" az egyes ütközeteket. 

Visszatérve a „Cél és eszköz" című fejezethez, ezt olvashatjuk: „Endigen 
also im Gefecht alle Fäden kriegerischer Tätigkeit, so werden wir sie auch 
alle auffassen, in dem wir die Anordnung der Gefechte bestimmen; nur 
von dieser Anordnung und ihrer Vollziehung gehen die Wirkungen aus, 
niemals unmittelbar von ihren vorhergehenden Bedingungen." (29. o.) 
A mondat lefordítása kétségtelenül nem könnyű, magunk részéről azt a 
megoldást választottuk: „A harci tevékenység minden szála tehát (ti. az 
előbbi bekezdésben említett kiegészítés, felszerelés, felfegyverzés, kiképzés 
stb. szálai — P. G.) az ütközetben fut össze, így őket, amikor az ütközetek 
elrendezését meghatározzuk, fel is fogjuk (meg is ragadjuk); csak ebből 
az elrendezésből és végrehajtásából indulnak ki hatások, nem pedig az őket 
megelőző körülményekből (ti. a kiegészítésből, felszerelésből stb. — P. G.)." 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy elképzelhetőnek tartunk más megoldást is, 
abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy a magyar kiadásban olvasható 
fordítás hibás: „Az ütközetben fut össze ily módon a haditevékenység 
minden szála. Ez lebegjen szemünk előtt, midőn az ütközeteket megter-
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vezzük. A helyes tervezéstől és végrehajtástól függ az eredmény és soha
sem a közvetlenül megelőző körülményektől." (67. o.) 

Az előzőekben láttuk már, hogy az ütközetben minden ténykedés az el
lenség megsemmisítésére irányul; „mindig az ellenséges haderő megsem
misítése tehát az eszköz, hogy az ütközet célját elérhessük." Ebből azon
ban nem következik, hogy az ütközet célja mindig a megsemmisítés. Ha 
pedig már a csatatéren így van ez, mennyivel inkább így lesz az egész 
hadszíntéren. Itt a lehetséges kapcsolatok és ennek következtében a kon-
binációk száma megsokasodik, ,,az elrendezések változatossága megnöve
kedik és a célok egymás alá rendelt fokozatain keresztül az első eszköz az 
utolsó céltól még messzebb távolodik". Németül: ,, . . . die Mannigfaltigkeit 
der Anordnungen vergrössert, und durch die sich unterordnende Abstu
fung der Zwecke das erste Mittel von dem letzten Zwecke weiter entfernt 
werden." (30. o.) A fordítás így hangzik: „ . . . a z intézkedések száma nő 
és így az egymásból folyó célok és eszközök láncolata mind hosszabbra 
nyúlik." (68. o.) Itt tehát újra az „intézkedés" szerepel indokolatlanul. 

Miután az ütközet célja nem mindig a megsemmisítés, sőt célját anélkül 
is el lehet érni, hogy a valóságban végbemenne, „pusztán rögzítésével és 
az ebből keletkező körülményekkel", érthető, hogy mozgalmas hadjáratok 
vezethetők ütközet nélkül is." Az idézett rész német eredetije így hangzik: 
,, . . . durch seine blosse Feststellung und die daraus hervorgehenden Ver
hältnisse. . ." A magyar kiadásban viszont ez olvasható: „az ütközet puszta 
elhatározása és az így kialakuló helyzet révén." (69. o.) 

Végül még egy példa az „Anordnung" helytelen fordítására: „A hadve
zetés tehát nem más, mint a harcra vonatkozó intézkedés és a harc veze
tése." (112. o.) A német szöveg: „Die Kriegführung ist also die Anordnung 
und Führung der Kampfes." (68. o.) A helyes fordítás: „A hadvezetés tehát 
a harc elrendezése és vezetése" — azaz mondhatnók, a küzdelem rendsze
rezése és irányítása valamilyen cél érdekében. 

A véletlen, a szerencse, a játék és ami az emberi szellemnek a legjobban 
megjelel. A háborúban az abszolút, a matematikai nem érvényesülhet és 
nagy szerepet játszik benne a valószínűség, a szerencse és a balszerencse. 
Épp ezért az összes emberi tevékenységeik közül leginkább a kártyajáték
hoz hasonlít a háború. 

Mindez igen megfelel az emberi szellemnek, mert „bár értelmünk min
dig a világosság és a bizonyosság felé törekszik, mégis sokszor vonzza szel
lemünket a bizonytalanság. Szellemünk — szinte öntudatlanul — ahelyett, 
hogy a filozófiai vizsgálódás és logikai következtetések szűk ösvényén ka
nyarogna az értelemmel karöltve, szívesebben időzik képzelőerejével a vé
letlen és a szerencse birodalmában, hogy olyan vidékre érkezzék, ahol ide
gennek érzi magát és ahol az ismert tárgyak teljesen elmaradni látszanak 
mellőle. A szegényes szükségszerűség helyett, itt a lehetőségek bőségében 
dőzsöl, s ettől megittasulva szárnyakat kap a bátorság; így válik a kocká
zat és a veszély elemévé, amelybe bátor úszóként veti magát bele". 

A német eredeti így hangzik: „Obgleich sich unser Verstand immer zur 
Klarheit und Gewissheit hingedrängt fühlt, so fühlt sich doch unser Geist 
oft von der Ungewissheit angezogen. Statt sich mit dem Verstände auf dem 
engen Pfade philosophischer. Untersuchung und logischer Schlussfolgen 
durchzuwinden, um, seiner selbst sich kaum bewusst, im Räumen anzu
kommen, wo er sich fremd fühlt, und wo ihn alle bekannten Gegensände 
zu verlassan scheinen, weilt er lieber mit der Einbildungskraft im Reiche 
der Zufälle und des Glücks. Statt jener dürftigen Notwendigkeit schwelgt 
er hier im Reichtum von Möglickeiten ; begeistert davon, beflügelt sich der 
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Mut, und so wird Wagnis und Gefahr das Element, in welches er sich 
wirft wie der mutige Schwimmer in den Strom." (17. o.) 

A fordító megoldása: „Bár értelmünk a világosság és a bizonyosság felé 
törekszik, gyakran vonzódunk az ismeretlen felé is. Ahelyett, hogy a filozó
fiai vizsgálódás és a logikai következtetések szűk ösvényén törnénk isme
retlen területek felé, ahol szellemünk idegennek és elhagyottnak érzi ma
gát, szívesebben kalandozik képzeletünk a véletlen és a szerencse honában. 
A silány kényszerűség helyett, a lehetőségek gazdagsága tárul itt elénk. 
Ezektől megmámorosodva bátorságunk erőre kap, s úgy veti magát ele
mébe: a kockázat és a veszély karjaiba, mint bátor úszó a hullámokba." 
(54. o.) 

Láthatjuk, a fordítás lényegesen eltér az eredeti szövegtől. A baj már 
ott kezdődik, hogy a Clausewitz korának lélektani terminológiáját a for
dító nem veszi figyelembe. Ebben az időben még úgy hitték, hogy az em
beri lélekben az egyes lelki funkciók — értelem, érzelem, akarat, képzelet 
— élesen elkülönülnek egymástól. Clausewitz képe — s meg kell mondani, 
igen szép ez'a kép! — ezen alapszik. Az értelem és a szenvedély, valamint 
a képzelőerő konfliktusáról van itt szó, melyben végül is az ismeretlenhez 
vonzódó szenvedély és a fantázia győz. Az emberi szellem éppen nem az 
értelem által bejárt, jól ismert vidékeken érzi magát idegennek és elha
gyottnak, ahogy átfordításban olvashatjuk — hanem a véletlen és a sze
rencse birodalmában. Mégis ide vágyik, mert fantáziája űzi az ismeretlen 
felé. 

Mindennek igen fontos következményei vannak a hadtudomány szem
pontjából: mindig számolnia kell az emberivel. Ezt írja Clausewitz: „El
hagyja tehát az elmélet őt (ti. a bátorságot — P. G.), hogy abszolút érvé
nyű következtetések és szabályok útját járva, önelégülten továbbhaladjon? 
Ha így lenne, mit sem érne a gyakorlati élet szempontjából. Az elméletnek 
szem előtt kell tartania az emberit és helyet kell biztosítania a bátorság
nak, a merészségnek, sőt a vakmerőségnek is. A hadművészetnek élő és 
morális erőkkel van dolga, következésképp soha nem érheti el az abszolú-
tat, a feltétlenül bizonyosat. Mindig marad tehát mozgási tér a véletlen 
számára, nagyban és kicsiben egyaránt. Ahogyan a véletlen ott áll az egyik 
oldalon, ugyanúgy ott kell állnia a másikon a bátorságnak és az önbizalom
nak, hogy a hézagot kitöltsék. És amilyen nagyok ezek a hézagok, olyan 
nagy lehet a bátorság és az önbizalom mozgási tere. Ezek tehát lényegi 
részét alkotják a háborúnak, épp ezért az elmélet csak olyan törvényeket 
állítson fel, amelyek között e szükséges és legnemesebb harci erények 
összes fokozatukban és változatukban szabadon mozoghatnak." 

A német szöveg így hangzik: „Soll die Theorie ihn hier verlassen, sich 
in absoluten Schlüssen und Regeln selbstgefällig fortbewegen? Dann ist 
sie unnütz fürs Leben. Die Theorie soll auch das Menschliche berück
sichtigen, auch dem Mute, der Kühnheit, selbts der Verwegenheit soll sie 
ihren Platz gönnen. Die Kriegkunst hat es mit lebendigen und mit mora
lischen Kräften zu tun; daraus folgt, dass sie nirgends das Absolute und 
Gewisse erreichen kann; es bleibt also überall dem Ungefähr ein Spiel
raum, und zwar ebenso gross bei dem Grössten wie bei dem Kleinsten. 
Wie dieses Ungefähr auf der einen Seite steht, muss Mut und Selbstver
trauen auf die andere treten und die Lücke ausfüllen. So gross wie diese 
sind, so gross darf der Spielraum für jenes werden. Mut und Selbstver
trauen sind also dem Kriege ganz wesentliche Prinzipe; die Theorie soll 
folglich nur solche Gesetze aufstellen, in welchen sich jene notwendigen 

121 

• 



und edelsten der kriegerischen Tugenden in allen ihren Graden und 
Veränderungen frei bewegen können." (17. o.) 

A kép tehát kifejező, plasztikus, művészi erejű: a hadtudomány — mint 
minden tudomány — igyekszik ráborítani a jelenségekre a törvény háló
ját. Ez a háló azonban hézagos marad, mert a háborúban oly gyakori vé
letlent, az előre nem láthatót soha nem fedheti be. A hézagok kitöltése 
a bátorság feladata és minél nagyobbak a hézagok, annál nagyobb lesz 
„mozgástere". A bátorság és a merészség, mondhatnók, a hadvezetés tar
talékai: mindig készenlétben állnak, hogy kitöltsék a hadtudomány által 
hagyott hézagokat, amelyek előtt állandóan ott ólálkodik a betörésre kész 
véletlen. 

Mit közvetített mindebből a magyar olvasóhoz a fordítás? Némi keveset: 
,,Vajon cserbenhagy-e ilyenkor az elmélet, hogy kevélyen a maga útját 
járva mindig érvényes következtetések és csalhatatlan szabályok után kutas
son? Ha így volna, haszontalanná válnék a gyakorlati élet számára. Az el
méletnek az emberi adottságokkal: a bátorsággal és a merészséggel, sőt a 
vakmerőséggel is számolnia kell. A hadművészetnek élő emberekkel és er
kölcsi erőkkel van dolga, ezért soha sem juthat el az abszolúthoz, az előre 
lemérhető feltétlen bizonyossághoz. Mindig marad hézag a véletlen dolgok 
számára kis és nagy helyzetekben egyaránt. A véletlen szerepét a bátor
sággal és az önbizalommal kell egyensúlyozni. Ezek lényeges tényezői a 
háborúnak. Az elmélet olyan tételeket állítson fel csupán, amelyekben a 
hadművészetnél megkívánt nemes emberi erények minden változatukban 
szabadon érvényesülhetnek." (54. o.) 

A háború Janus-arca. Clausewitz stílusa képszerű, hasonlatai kifejezőek, 
elősegítik a lényeg megragadását. Ilyen szép hasonlata, amikor a háború 
„valódi kaméleon" természetéről, „csodálatos hármasságáról", a benne rejlő, 
erőszakra törő vad ösztönről, intellektuális oldaláról és a politikának alá
rendelt eszköz-mivoltáról elmélkedve, ezt írja: „E három oldal közül az 
'első inkább a nép, a másik a hadvezér, a harmadik pedig a kormányzat felé 
fordul." A német szöveg: „Die erste dieser drei Seiten is mehr dem Volke, 
die zweite mehr dem Feldherrn und seinem Heer, die dritte mehr der 
Regierung zugewendet." (21. o.) Nincs kimondva, de az ember érzi, hogy 
itt Clausewitz előtt a háború titokzatos, három irányba tekintő Janus-
arca lebegett. A fordítás azzal, hogy a „fordul" helyett „érintkezik" ki
fejezést használja, tönkreteszi ezt a szép képet. „E hármas jelleg első oldala 
a hadat viselő népet, a második a hadvezért és a haderőt, a harmadik pe
dig az államvezetés körét érinti." (58. o.) 

A személyi viszonylatok kipattanó szikrái. Clausewitz igen jártas volt ko
rának természettudományában. Művében se szeri, se száma a fizikából, 
kémiából, biológiából vett hasonlatoknak. 

A cél és eszköz szerepét vizsgálva a háborúban, megállapítja, hogy az 
ellenség akarata megtörésének nem a megsemmisítés az egyedüli eszköze. 
Az objektív körülmények sok más eszköz felhasználására is módot adnak, 
s ha még hozzávesszük ezekhez az ad hominem érvek által diktált meg
oldásokat, akkor a célhoz vezető utak száma végtelen lesz. „Az emberi 
érintkezés melyik területén nem fordul elő (pattannak ki?) a személyi vi
szonylatoknak a tárgyi körülményeket átugró ezen szikrái; éppen a háború-
han hiányoznának, ahol a harcolók egyénisége a 'kabinetiben és a csata
téren egyaránt oly döntőe-n fontos?" A német eredeti: „In welchem Gebiete 
menschlichen Verkerhs kämen diese alle sächlichen Verhältnisse übersprin
genden Funken der persönlichen Beziehungen nicht vor, und im Kriege, 
wo die Persönlichkeit der Kämpfer, im Kabinett und im Felde, eine so 
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grosse Rolle spielt, können sie wohl am weningsten fehlen." (28. o.) A ma
gyar kiadásban viszont ezt olvashatjuk: „vajon az emberek közötti érint
kezés melyik területén nem fordulnak elő, mint egy szikraként kipattanó 
nagy egyéni kezdeményezések? Éppen a háború lenne kivétel, amelynél az 
egyéniség szerepe az államvezetésben és a csatatéren egyaránt olyan nagy 
jelentőségű?" (66. o.) 

Clausewitz rendkívül plasztikus képe a fordításban ellaposodik, szürkévé 
válik, de maga a gondolat is eltorzul: nem „nagy egyéni kezdeményezé
sekről" van itt szó, hanem éppen ellenkezőleg, az emberi természet f élénk
ségéből, a dolgok helytelen felméréséből, az objektív helyzet félreismerésé
ből származó, amolyan „emberszabású" és nem a háború filozófiai fogal
mának megfelelő megoldásokról. 

A célból ered a hatásosság és nem az útból. Clausewitz koncepcióját leg
inkább a megsemmisítés kérdésben értették félre. Előállt az a furcsa hely
zet, hogy ugyanazon tévedés alapján védik kéretlen prókátorai és támad
ják bírálói. A harc egyetlen eszköze a megsemmisítés — vonták le művé
ből, s az egyik táborban ez hozsannát, a másikban szidalmat váltott ki. 
Épp ezért igen fontos látni, hogy végül is miként vélekedett a megsemmi
sítésről. Ezt írja: „Ügy tűnik tehát, hogy az ellenséges haderő megsemmi
sítése a legjobb, leghatásosabb eszköz, amely mellett minden más eszköz 
háttérbe szorul. Természetes azonban, hogy az ellenséges haderő megsem
misítésének csak minden egyéb körülmény feltételezett egyenlőségénél tu
lajdoníthatunk nagyobb hatásosságot. Nagy tévedés lenne tehát, ha mind
ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a vak ramenés minden eset
ben célravezetőbb az óvatos ügyeskedésnél. Egy ügyetlen ramenés nem az 
ellenség, hanem a saját erőinket teheti tönkre, nem erre gondoltunk tehát. 
A nagyobb hatásosság nem az útból, "hanem a célból adódik (nem az úthoz, 
hanem a célhoz tartozik, nem az út, hanem a cél sajátja), épp ezért csak az 
elért célok hatását hasonlítjuk össze egymással." A német szöveg: „So 
erscheint also die Vernichtung der feindlichen Streitkraft immer als das 
höherstehende, wirksamere Mittel, dem alle anderen weichen müssen. Aber 
freilich können wir der Vernichtung feindlicher Streitkraft nur bei vor
ausgesetzter Gleichheit aller übrigen Bedingungen eine höhere Wirksam
keit zuschreiben. Es wäre also ein grosses Miss ver stehen, wenn man daraus 
den Schluss ziehen wollte, ein blindes Draufgehen müsse über behutsame 
Geschicklichkeit immer den Sieg davontragen. Ein ungeschicktes Drauf
gehen würde zur Vernichtung der eigenen, nicht der feindlichen Streitkraft 
führen, und kann also von uns nicht gemeint sein. Die höhere Wirksam
keit gehört nicht dem Wege, sondern dem Ziele an, und wir vergleichen 
nur die Wirkung des einen erreichten Zieles mit dem andern." (32. o.) 

A magyar kiadás fordítása: „Ismételjük tehát, hogy az ellenfél harci ere
jének megsemmisítése a leghatásosabb eszköz, amely mellett minden más 
eszköz háttérbe szorul. Ez az eszköz természetesen csak minden egyéb kö
rülmény összhangja esetén jöhet szóba. Nagy hiba volna ezért, ha ebből 
arra következtetnénk, hogy a vaktában való megrohanás eredményesebb 
a körültekintő eljárásnál. Az elhamarkodott megrohanás nem az ellenséget, 
hanem a saját erőinket teheti tönkre; erre tehát nem is gondolhatunk. 
A nagyobb hatást nem az eljárás módja, hanem a kitűzött cél szempont
jából kell mérlegelnünk, és ezért egyik elért cél hatását csak a másikkal 
vethetjük össze." (70. o.) 

Amint látjuk, már a fordítás első mondata alkalmat ad az említett félre
értésre: kategorikusan kijelenti — sőt „ismétli"! —, hogy „az ellenség 
harci erejének megsemmisítése a leghatásosabb eszköz", holott Clausewitz 
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előtt csak annak „tűnt". A második mondatban pedig nem az egyéb kö
rülmények „öszhangjáról", hanem „egyformaságról" van szó, és nem azt 
akarja eldönteni, hogy éljen-e a vezető ezzel az eszközzel, vagy nem, hanem 
azt, hogy minden esetben nagyobb-e hatása, vagy csak némely esetben? — 
Nincs minden esetben nagyobb hatása, tehát a hatásosság nem az eszköz
től függ, hanem a céltól. És minden esetben az elért célok hatását kell 
egymással összevetni. 

A háború legfolyékonyabb eleme: a morál. A fizika világából vett hason
lataival Clausewitz tömören tud megvilágítani olyan dolgokat, amelyek 
egyébként hosszú magyarázatot igényelnének. A háború bármelyik elemé
nek — a haderőnek, a terepnek, a csapatoknak, a kiképzésnek, az erkölcsi 
hatásnak stb. — megváltozása előbb, vagy utóbb az egész hadihelyzet meg
változását vonja maga után; hogy mikor? — ebben döntő szerepe van a 
morálnak. Valamilyen helyi győzelem hatása egy másik ponton elvileg 
akkor érvényesül, amikor a sikeres akcióban részt vett csapatok odaérnek, 
hogy fegyverük hatását érvényesíteni tudják ott. A gyakorlatban mégis 
az a helyzet, hogy rendszerint már sokkal előbb érezhető a siker hatása, 
mivel a vereség híre demoralizálja a többi csapatot. A siker tehát gyor
sabban terjed tovább, amint azt a haderő és felszerelésének materiális 
elemei tulajdonképpen megengednék, mégpedig azért, mert egy folyékony 
elem, a morál közvetíti tovább. A megsemmisítés tehát nem csupán a had
erőre vonatkozik, hanem az erkölcsi erőre is — sőt arra elsősorban! "De 
éppen itt, ahol arra a kikerülhetetlen hatásra hivatkozunk, amit egy nagy 
megsemmisítő aktus (egy nagy győzelem) az összes többi fegyveres döntésre 
gyakorol, a morális elem az — ha szabad így kifejezni magunkat —, ami a 
legfolyékonyabb, s így a legkönnyebben árad szét az összes tagokba." 
Németül: „Es ist aber gerade hier, wo wir uns auf die unvermeidliche 
Einwirkung berufen, die ein grosser Vernichtungsakt (ein grosser Sieg) 
auf alle übrigen Wassenentscheidungen hat, das moralische Element das
jenige, das am flüssigsten ist, wenn wir und so ausdrücken dürfen, und 
also am leichtesten sich über alle Glieder verteilt." (32—33. o.) A magyar 
kiadásban: „Mondottuk már, hogy egy nagy megsemmisítő művelet (nagy 
győzelem) feltétlenül hatással van a többi fegyveres döntésre is, s ezért itt 
az erkölcsi elem, ha szabad így kifejezni magunkat, úgyszólván a folyadék 
gyorsaságával árad szét mindenüvé." (71. o.) 

A háború legfelső bíróságához benyújtott fellebbezés. 
A „Cél és eszköz a háborúban" című fejezet befejező részében Clause

witz az ütközetben végbemenő fegyveres döntés kérdésével foglalkozik. 
Láttuk, hogy több út vezet a politikai cél felé — foglalja össze mondani
valóját —, de azt is láttuk, „hogy az ütközet az egyetlen eszköz, és ezért 
minden a fegyveres döntés, mint legfelső törvény uralma alatt áll. Láttuk 
továbbá, hogy amennyiben az ellenfél ténylegesen ehhez az eszközhöz folya
modik, a fellebbezést visszautasítani nem lehet, épp ezért annak a had
viselőnek, aki más úton akar haladni, bizonyosnak kell lennie abban, hogy 
ellenfele'nem nyújtja be ezt a fellebbezést, vagy ha igen, perét elveszti e 
legfelső bíróság előtt. Mindent összefoglalva tehát, úgy tűnik, hogy az el
lenség haderejének megsemmisítése felette áll a háborúban követhető ösz-
szes céloknak". 

A német szöveg: „Wir haben also in unseren bisherigen Betrachtungen 
gesehen, dass es im Kriege vielerlei Wege zum Ziele, d. h. zur Erlangung 
des politiohen Zweckes, gibt das aber das Gefecht das einzige Mittel ist, und 
dass darum alles unter einem höchsten Gesetze steht: unter der Waffenem-
scheidung; dass wo sie faktisch vom Gegner in Anspruch genommen wird, 
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dieser Rekurs niemals versagt werden kann, dass also der Kriegführende, 
welcher einen andern Weg gehen vill, sicher sein muss, dass der Gegner 
diesen Rekurs nicht nehmen oder seinen Prozess an diesem höchsten 
Gerichtshofe verlieren werde, dass also, mit einem Wort, die Vernichtung 
der feindlichen Streitkraft unter allen Zwecken, die im Kriege verfolgt 
werden können, immer als der über alles gebietende erscheint." (35. o.) 
A magyar kiadásban ezt olvashatjuk: ,,Láttuk tehát, hogy a háborúban 

sok út vezet a kitűzött cél, helyesebben a politikai cél felé, de elérésének 
egyetlen eszköze van csupán — az ütközet. Ezért minden ténykedés a leg
főbb törvénytől: a fegyveres döntéstől függ. Láttuk továbbá, hogyha az 
ellenség folyamodik ehhez az eszközhöz, nem térhetünk ki előle, kivéve, ha 
biztosak vagyunk, hogy vállalkozása nem jár majd sikerrel; más szóval: 
háborúban az ellenséges haderő megsemmisítése minden más hadicél felett 
áll." (73. o.) 

Láthatjuk, hogy a fordítás eléggé megváltoztatta a szöveg értelmét, sőt 
mondhatnók, értelmetlenné tette; ha az ellenség csatát akar, nem térhetünk 
ki előle, csak akkor, ha biztosak vagyunk benne, hogy a „vállalkozása nem 
jár majd sikerrel", azaz a csatát elveszti. Vajon miért térnénk ki a csata 
elől, ha biztosak vagyunk a győzelemben? Ilyet még a XVII—XVIII. szá
zadi teoretikusok sem ajánlottak, akik pedig igen-igen megfontolták, hogy 
döntő ütközetbe bocsátkozzanak. Amiről itt szó van: 

1. ha az ellenség csatát akar, egészen pontosan, ha ténylegesen megin
dította a csatát, azt elkerülni nem lehet; 

2. épp ezért, ha más utat választunk — vagy azért, mert az ellenség ki
tér a döntő csata elől, vagy azért, mert egy másik út (például fővárosá
nak elfoglalása) többet ígér — bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az 
ellenség valójában nem fog csatát vívni, „nem nyújtja be a fellebbezést" 
a háború legfelső bíróságánál, vagy ha igen, a csatát biztosan elveszti. 
Másik utat tehát csak abban az esetben szabad választani, ha a fegyveres 
döntés eredményében is biztosak vagyunk. 

A fordítás másik hibája, hogy hasonlóan, mint előbb olyat tulajdonít 
Clausewitznek, amit nem mondott. Az utolsó mondat kategorikus megszö
vegezése újfent tápot ad ama hiedelmeknek, mintha a hadviselés egyedüli 
eszközének a csatát tartotta volna; nem állította határozottan, hogy a meg
semmisítés „minden más hadicél felett áll", ez csak úgy ,,tűnt" előtte. 

A hadsereg harcedzettsége : a súrlódást enyhítő olaj. 
A veszély, a testi megerőltetés, a hírek bizonytalansága és a súrlódás 

a háború légkörének azok az elemei, amelyek azt „minden tevékenységét 
megnehezítő közeggé változtatják". Mindezt a „súrlódás összfogalmába" 
lehet összefoglalni. 

Nincs „enyhítő olaj", ami a súrlódást csökkentené? Van — ez pedig 
a hadsereg harcedzettsége. „A megszokás edzetté teszi testünket a nagy 
fáradalmak elviselésére, megerősíti lelkünket a nagy veszélyekkel, ítélő
képességünket pedig az első, hirtelen benyomásokkal szemben." (106. o.) 
„Általa mindenütt értékes megfontoltság lesz úrrá, amely a közhuszártól 
és a lövésztől egészen a hadosztály tábornokig terjed és ez megkönnyíti a 
hadvezér számára a cselekvést." A második mondat német eredetije: 
„Überall wird durch sie eine kostbare Besonnenheit gewonnen, vélöhe von 
Husaren und Schützen bis zum Divisionsgeneral hinausreicht und dem 
Feldherrn das Handeln erleichtert."^ (63. o.) 

A magyar kidás fordítása: „ÁltaÍa hasznos megfontoltságra tesz szert a 
közhuszártól, lövésztől kezdve a hadosztálytábornokig mindenki, és a had-
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vezérnek is megkönnyíti munkáját." (106. o.) A magyar fordítás úgy is 
értelmezhető, hogy a hadvezér munkáját megszokásból eredő megfontolt
sága könnyíti meg. Egyrészt nem egészen találó a ,,Handeln"-nek „mun
kával" való fordítása, mert esetleg a hadvezetéssel járó rutin-munkát érti 
alatta valaki. Pedig a „Handeln"-on Clausewitz általában mindig a há
ború rendkívüli nehéz viszonyai közötti „cselekvést", a mindig új és új 
mérlegelést kívánó döntést érti. Másrészt itt a hadsereg harcedzettségéről 
van szó, mely jótékony olajként csillapítja a harci apparátus kerekeinek 
súrlódását, következésképp megkönnyíti az apparátust irányító hadvezér 
cselekvését is. 

A harc és harcot kiszolgáló tevékenységek. A 2. könyvnek ,,A hadmű
vészet beosztása" című II. fejezetében Clausewitz a harc és a harcot kiszol
gáló tevékenységek viszonyával foglalkozik. Bár a harchoz fegyverekre 
és felszerelésre is szükség van, világos, hogy ,,a felfegyverzés és a felsze
relés még sem tartozik lényegileg a harc fogalmához, hiszen a puszta bir
kózás is harc". Igen fontos tehát, hogy a háború egyes ténykedéseit elkü
lönítsük egymástól. „Ha a felfegyverzett és felszerelt haderőt, mint adott 
eszközt tekintjük, akkor már egyáltalán nem nehéz a vizsgálódásban (szem
léletben) az egyes tevékenységeket egymástól elválasztani, amelyeknek csak 
a végeredményeit kell ismerni ahhoz, hogy célszerűen alkalmazhassák 
őket." 

A német szöveg: „Es ist auch keineswegs schwer, in der Betrachtung die 
eine Tätigkeit von der andern zu trennen, wenn man die bewaffnete und 
ausgerüstete Streitkraft als gegebene Mittel betrachtet, von denen man, 
um sie zweckmässig zu gebrauchen, nichts zu kennen braucht als ihre 
Hauptresultate." (68. o.) 

A magyar kiadásban a fordítás: „Az egyes tevékenységek elhatárolása 
semmi esetre sem nehéz, ha a felfegyverzett és felszerelt haderőt olyan 
adott eszköznek tekintjük, amelyek célszerű alkalmazásánál csupán az ál
tala elérhető legfőbb eredményeket kell ismernünk." (112. ol.) 

A fordítás hibáját már egyszerű nyelvtani elemzés is megmutatja. A 
„von denen", a „der, die, das" vonatkozó névmás többes datívusa nem vo
natkozhat az egyesszámú „die Streitkraft"-ra. Egyik oldalról a harcot meg
vívó haderő és a harcot, valamint a haderőt kiszolgáló ténykedések meg
különböztetéséről van itt szó, amint ez a következő bekezdésből világosan 
látható: „A hadművészet tehát lényegében nem más, mint az adott esz
közök harcban való alkalmazásának művészete, és erre nem találunk jobb 
megjelölést, mint a hadvezetés nevet. A tágabb értelemben vett hadművé
szet keretébe sorolható azonban a harc érdekét szolgáló minden tevé
kenység, tehát a haderő egész megszervezése: a sorozás, a felfegyverzés, 
a felszerelés és a kiképzés is." (112. o.) A másik oldalról pedig azt akarja 
kifejezni Clausewitz. hogy minden harcon kívüli tevékenységnek csak a 
„végeredménye" fontos, nem pedig a működése, vagy keletkezése. Például 
az ellátás szempontjai valamely hadjárat, vagy háború fő vonalainak meg
határozásnál döntőek lehetnek, de „Bármilyen gyakran és bármilyen dön
tően essenek is latba ezek a szempontok, a csapatellátás üzeme a csapatok 
felhasználásától lényegében különböző tevékenység marad mindig és csak 
végeredményeivel gyakorol hatást rá". 

A német szöveg: „Wie häufig und wie entscheidend diese RücksicMpn 
auch sein mögen, der Unterhaltsbetneb der Truppén blen bt imm"*- eme 
von dem Gebrauch derselben wesentlich verschiedene Tätigkeit, die nur 
mit ihren Resultaten auf denselben Einfluss hat." (73. o.) 
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A magyar kiadás fordítása: „Bármily gyakoriak és döntőek is ezek a 
szempontok, a csapatok ellátása mindig lényegesen elüt az erők alkalmazá
sától és csupán eredménye számít." (117. o.) 

Az ellátás „litániája". Clausewitz művét bátran a hadtudomány legna
gyobb alkotásának tarthatjuk, ami azonban nem jelenti azt, hogy felfo
gásával minden tekintetben egyetérthetnénk. Művének főleg azokat a ré
szeit érheti kifogás, amelyekben az ancien régime hadviselésével foglalko
zik, és amelyről csak a lekicsinylés hangján tud nyilatkozni. Ennek oka — 
egyebeken kívül — az, hogy nem értékelte megfelelően a régebbi hadvi
selésnek az élelemellátás nehézségeiből eredő akadályait.3 Nem arról van 
szó, hogy mint igen képzett vezérkari tiszt, egy pillanatra is szem elől 
tévesztette volna az élelmezés döntő jelentőségét a hadviselésben, sőt művé
ben igen figyelemre méltó gondolatokat vet fel az élelmezés és a hadászat 
kapcsolatáról. Kétségtelen viszont, hogy mindezt hadtörténelmi kutatásaiban 
nem érvényesítette, ezenkívül bizonyos fokig osztotta tiszttársainak az ellátó 
szolgálatot lenéző véleményét. A csapattiszteknek és az ellátó szolgálat tiszt
jeinek kölcsönös antipátiája valószínűleg egyidős a hadakozás történetével 
és ez az ellenszenv még a hadtörténeti kutatásba is belopta magát. Ez az oka 
annak, hogy azok a derék katonatisztek, akik, mint csapatparancsnokok 
soha nem felejtkeztek el katonáik élelmezéséről, mint hadtörténészek úgy
szólván teljesen figyelmen kívül hagyták az élelemellátást, mint a hadművé
szet emelkedett, méltóságteljes légköréhez nem illő, kicsinyes, vásári dol
got. Mint említettük Clausewitz maga is osztotta ezt a nézetet és ennek 
nyomai megtalálhatók művében. Amikor a hadtudomány beosztásával fog
lalkozik, megállapítja, hogy bár az ellátás szorosan összefügg a haderő al
kalmazásával, tehát a harccal, mégis a szűken vett hadművészetből, a tu
lajdonképpeni hadvezetésből ki kell zárni, amire már azért is szükség van, 
mert minden elmélet legfontosabb feladata, hogy a „különnemű dolgokat 
egymástól elválassza". „Ugyan ki akarná az ellátásnak és az igazgatásnak 
egész litániáját a tulajdonképpeni hadvezetéshez sorolni? Igaz ugyan, hogy 
állandó kölcsönhatásban áll a csapatok alkalmazásával, mégis lényegében i 
különbözik attól." 

A német eredetiben: „Wer wollte die ganze Litanei"der Verpflegung 
und Administration zur eigentlichen Kriegführung zählen, da sie mit dem 
Gebrauche der Truppen zwar in beständiger Wechselwirkung steht, aber 
etwas wesentlich davon Verschiedenes ist." (70. o.) A magyar kiadásban: 
„Ugyan ki akarná az élelmezési és közigazgatási szolgálat sok-sok ágát a 
tulajdonképpeni hadvezetéshez sorolni? Bár a csapatok alkalmazásával ál
landó kölcsönhatásban állnak, mégis lényegükben különböznek tőle". (114. 
o.) A fordítás tehát szemérmesen kihagyta a parlagian hangzó „litánia" 
szót és a sokkal szabályosabb és szalonképesebb „szolgálati ág" kifejezés
sel helyettesítette. Attól eltekintve azonban, hogy nem utolsó sorban ezek a 
parlagi kisiklások teszik emberivé — és rokonszenvessé! — ennek a hatal
mas szellemnek sokszor már nyomasztó elme-mutatványait, a „litánia" ki
fejezés váratlan felbukkanása leleplező: a hadtudománynak ez a fenséges 
alakja valahol, ösztöneiben, a szíve mélyén megmaradt annak a kis zászlós
nak, aki fogcsikorgatva engedelmeskedett a gazdászatnközigazgatási szolgálat 

3 Lásd Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 
17. század második felében (1650—1715.). Budapest, Akadémia Kiadó, 1963.; Ugyanő (a továb
biakban — Uő.) Hadseregélelmezés, logisztika és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz 
esztendőben. Hadtörténelmi Közlemények, 1963. 1. sz.; Uő.: Az élelemellátás kérdése Napóleon 
oroszországi hadjáratában. Századok, 1963. 1. sz. i 
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végtelen litániára emlékeztető előírásainak. És bár az egykori csapattiszt 
fel-felbukkanó élményei teszik könyvét sokszor oly drámaivá és bár ezek
nek az élményeknek a hatása mutatkozik meg abban is, hogy ő, aki kidol
gozta a háborúnak elvont, minden emberitől megfosztott filozófiai fogalmát, 
éppen a háború emberi oldalait egy művész vagy író érzékenységével érezte 
át és ábrázolta művében — mégis helytelen lenne tagadni, hogy a csapat
tiszt elfogultságának is része van abban, hogy a hadtörténész oly mostohán 
bánt az ellátással! 

A vad elem és az elegáns vivóállás. A magyar fordítás eredendő hibája, 
hogy képtelen követni Clausewitz szárnyaló fantáziáját és nem tudja visz-
szaadni képekben annyira gazdag drámai stílusát: a magyar olvasó, mond
hatnók, csak szürke, elmosódott másolatát kapja színeinek és vonalainak. 
Különösen élénk, szinte szenvedélyes a stílusa azokon a helyeken, ahol a 
háború ,,valódi" szellemét gúzsbakötő, kicsinyes, valamint a nagy tettékre 
ösztönző, nagy célokat maga elé tűző politika különbségeiről ír. ,,A had
műveletek szünetelése" c. fejezetben olvashatjuk: „Valahányszor az érde
kek csekély erővel ütköznek össze és az ellenségeskedés indítékai gyen
gék, amikor az ellenségnek nem akarnak sokat ártani, de nincs is sok félni 
való tőle, röviden: amikor semmilyen nagy érdek nem sürget és nem hajt, 
a kormányok sem kockáztatnak sokat. Innen van az a lanyha hadvezetés, 
amely az igazi háború gyűlölködő szellemét gúzsbaköti". 

A német szöveg: ,,In allen diesen Fällen, wo der Stoss der Interessen 
gering, das Prinzip der Feindschaft schwach ist, wo man dem Gegner nicht 
viel tun will und auch nincht viel von ihm zu befürchten hat, kurz, wo kein 
grosses Interesse drängt und treibt, wollen die Kabinette nicht viel auf das 
Spiel setzen, und daher diese zahme Kriegführung, bei der der feindselige 
Geist des wahren Krieges an die Kette gelegt wird". (177. o.) 

A magyar kiadásban a fordítás: „Valahányszor csekély az érdekellen
tét és gyengék az ellenségeskedés indítékai, vagy nem akarnak sokat ártani 
az ellenségnek, és nincs is sok félnivaló tőle, röviden: amikor nagy érdekek 
nem forognak kockán, a kormányok sem kockáztatnak sokat. Ez a lanyha 
hadvezetés láncraveri az igazi háború szellemét". (243. o.) 

A fordítás tehát alig ad vissza valamit a stílus lüktetéséből, ugyanakkor ér
telmileg sem adekvát. Nem sokkal szerencsésebb a következő bekezdés fordí
tása sem: „Minél inkább félmegoldás ily módon a háború, annál bizonyta
lanabbá válik az elmélete, az esetlegességek száma növekszik, a szükséges 
dolgoké pedig fogy". (243. o.) 

A német eredeti ugyanis ez: „Je mehr der Krieg auf diese Weise zu einem 
Halbdinge wird, um so mehr entbehrt die .Theoria desselben der nötigen 
festen Punkte und Widerlagen für ihr Räsonnement; des Notwendigen wird 
immer weniger, des Zufälligen immer mehr". (177. o.) 

A helyes fordítás szerintünk a következő: „És minél inkább féldologgá 
válik így a háború, annál jobban fogja nélkülözni elmélete a vizsgálathoz 
szükséges szilárd pontokat és gyámfalakat; a szükségszerű egyre kevesebb, 
az esetleges egyre több lesz". 

A fordítás a „féldolgot" (Halbding) „félmegoldással" helyettesíti. Kér
dés azonban, hogy megengedhető-e ez, hiszen itt a filozófiában annyira já
ratos Clausewitz előtt nyilvánvalóan a dolog (res, ens, Ding) lebegett, amely
nek ellentéte a semmi. A gyenge motívumoktól vezérelt háború féldolog — 
„egy belső összefüggés nélküli lény", ahogyan a 8. könyv II. fejezetében 
nevezi —, mert azt mondani róla, hogy semmi, még sem lehet, viszont nem 
is a filozófiai definíció szerinti teljes dolog, — olyan elfajzott dolog, azaz 
•a filozófiai fogalmától elrugaszkodott háború. 
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A fejezetet Clausewitz a régebbi kicsinyes kabinétt-politika és had
tudomány éles bírálatával fejezi be és intő szóval fordul a kormányok felé, 
nehogy a napóleoni háborúk tapasztalatai után visszanyúljanak a régi mód-

I szerekhez. Ez áll a német szövegben: ,,Wehe dem Kabinett, welches mit 
einer halben Politik und gefesselten Kriegskunst auf einen Gegner trifft, der 
wie das rohe Element keine anderen Gesetze kennt als die seiner innewoh
nenden Kraft. Dann wird jeder Mangel an Tätigkeit und Anstrengung ein 
Gewicht in der Wagschale des Gegners; es ist dann nicht so leicht, die 
Fechterstellung in die eines Athleten zu verwandeln, und ein geringer Stoss 
reicht oft hin, das Ganze zu Boden zu werfen". (178. o.) 

A magyar kiadásban viszont ezt olvashatjuk: „Jaj, annak a kormánynak, 
amely félpolitikával és béklyókba vert hadtudománnyal olyan ellenségre 
talál, amelynek csupán saját ereje szab határt. Akkor minden tétlenség és 
elmulasztott erőfeszítés az ellenség javára esik latba, mert nem könnyű a 
vívóból erőművésszé változni át és gyakran a gyenge lökés is földre sújt". 
(244. o.) 

Mi ezt a megoldást ajánlanánk: „Jaj annak a kabinettnek, amely félpoli
tikájával és gúzsbakötött hadtudományával olyan ellenségre talál, amely ha
sonlóan a vad elemekhez, nem ismer más törvényt, mint önön erejét. Akkor 
minden tétlenség és elmulasztott erőfeszítés az ellenfél oldalán nyomja le a 
serpenyőt és akkor már nehéz lesz az atléta (súlyemelő) szilárd terpesz
állásává változtatni a könnyed vívóállást — így viszont gyakran egy gyönge 
lökés is mindent földre dönthet". Magunk is problematikusnak tartjuk ezt 
a megoldást, hiszen olyan dolgokat vettünk bele a szövegbe, amelyek az ere
detiben nincsenek. Viszont valamiképpen át kell menteni a magyarba Clau
sewitz igen kifejező képét: a XVIII. századi hadművészet elegáns vívóállásai
ban .semmiképpen sem lehetett volna elhárítani a francia forradalom 
hadseregeinek elemi erejű lökését, ehhez az atléta biztos terpeszállása kellett 
volna. A német szöveghez ragaszkodva, a „vívóállás és az atléta állása" 
megoldás nem lett volna eléggé kifejező. Viszont teljesen megváltoztatja a 
képet és ezzel Clausewitz mondanivalóját a magyar kiadásban levő „vívóból 
erőmű vésszé változni" megoldás, ö nem azt akarta, hogy az államok vívó
ból erőművésszé váljanak, hanem csupán azt, hogy amennyiben újból a 
francia forradalom által felszabadított energiák érvényesülnének, valamelyik 
hadviselőnél, a másik fél ne könnyű vívóállásban várja be a rohamot. 

A hadászati kombinációknak tulajdonított jelentőség. Clausewitz művében 
állandóan polemizál a XVIII. századvégi hadtudomány képviselőivel, akik a 
csatát szinte már szükséges rossznak tekintették és úgy vélték, hogy a háború 
célját fegyveres döntés nélkül, pusztán hadászati manőverekkel és kombiná
ciókkal is el lehet érni. Bár Clausewitz bírálata sokszor túlzó, amellett — 
mint említettük — bizonyos fokig szem elől téveszti az ellátásnak a régebbi 
hadászatra gyakorolt hatását, érvelésének mélyén egy rendkívül fontos igaz
ság-mag rejlik, nevezetesen az — s már erről is beszéltünk —, hogy az üt
közetben végbemenő fegyveres döntés az egyetlen hatóerő a háborúban, 
amely, ha ténylegesen nem is történik meg, mint lehetőség minden hadá
szati kombináció központját alkotja. 

Épp ezért rendkívül fontos azoknak a részeknek a hü fordítása, ahol erről 
a kérdésről van szó. Sajnos a magyar kiadásban ezt nem tartották szem előtt, 
ezért az olvasó alapvetően téves képet alkothat Clausewitz koncepciójáról. 

,,A hadművészet beosztása" c. fejezetben Clausewitz — amint azt láttuk — 
az ütközetnek és a háborúban végbemenő egyéb ténykedések viszonyával 
foglalkozik. Ami a menetet illeti, az olyan ténykedés, ami a „csapatok fel-
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használásával teljesen azonos". Az ütközetben végrehajtott menet — más
ként felfejlődés —, ugyan még nem a voltaképpeni harc, de az ütközetnek 
intengráns része. Az ütközeten kívüli menet pedig nem más, mint a hadászati 
rendeltetés kivitelezése, amely meghatározza, hogy mikor, hol és milyen erök-

. kel vívunk ütközetet. E rendeltetés kivitelezésének egyetlen eszköze a me
net. Az ütközeten kívül végrehajtott menet tehát hadászati eszköz, amiből 
azonban nem következik, hogy a hadászathoz tartozik egyedül, hanem a har
cászathoz is, hiszen a menetelő csapat bármelyik pillanatban harcba bonyo
lódhat. Ilyen formán a menet kivitelezése egyformán áll a hadászat és a har
cászat törvényei alatt. 

„Miután a menet az az eszköz, amellyel a hadászat elosztja ható
elemeit, az ütközeteket, ezek azonban gyakran csak végeredményükkel, 
nem pedig tényleges lefolyásukkal teljesítik hivatásukat, szinte elkerül
hetetlen volt, hogy a szemléletben az eszköz került a hatóelem helyébe. 
Ezért beszélnek döntő, mesterien vezetett menetekről és azokat az ütközet
kombinációkat értik alattuk, amelyekhez vezettek. A fogalmaknak ez az 
egymással való helyettesítése sokkal természetesebb és a kifejezés tömör
sége szempontjából sokkal célszerűbb, semmint kívánatos lenne mellő/ni. 
Mindazonáltal mégis csak a következtetés egyes lépéseinek összetömöríté-
séről van szó, amelynél soha nem szabad elmulasztani, hogy a megfelelőt 
gondoljuk, ha nem akarunk tévútra jutni. Ilyen tévút az, amikor a ha
dászati kombinációknak a harcászati eredménytől független hatást tulaj
donítanak. Előfordul, hogy meneteket és manővert kombinálnak és elérik 
céljukat anélkül, hogy szó esne az ütközetről és mindebből azt következ
tetik, hogy van olyan eszköz, amellyel ütközet nélkül is legyőzhetjük az 
ellenséget." 

A német eredeti szöveg így hangzik: „Da der Marsch das Instrument ist, 
durch welches die Strategie ihre wirksamen Prinzipe, die Gefechte, ver
teilt, diese aber oft bloss mit ihrem Resultate und nicht mit ihrem fak
tischen Verlauf eintreten: so hat es nicht fehlen können, dass man in der 
Betrachtung oft das Instrument an die Stelle des wirksamen Prinzips .ge
setzt hat. So spricht man von entscheidenden, gelehrten Märschen, und 
meint diejenigen Gefechtskombinationen, zu denen sie geführt haben. 
Diese Substitution der Vorstellungen ist zu natürlich und die Kürze des 
Ausdrucks zu wünschenswert, um sie zu verdrängen, aber immer ist es 
nur eine zuzammengeschobene Vorstellungsreihe bei der man nicht ver
säumen darf, sich das Gehörige zu denken, wenn man nicht auf Abwege 
geraten will. Ein solcher Abweg ist es, wenn den strategischen Kombina
tionen eine von den taktischen Erfolgen unabhängige Kraft zugeschrie
ben wird. Man kombiniert Märsche und Manöver, erreicht seinen Zweck, 
und es ist von keinem Gefecht dabei die Rede, woraus man schliesst, dass 
es Mittel gibt, den Feind auch ohne Gefecht zu überwinden". (71. o.) 

A magyar kiadásban a. f ordítás: ,, A menet — eszköz, amellyel a hadászat 
előkészíti hatóelemeit: az ütközeteket. Az ütközet hatása azonban sokszor 
csupán eredményében és nem lefolyásában nyilvánul meg. Ily módon 
gyakran megtörtént, hogy a szemlélet az eszközt és a hatóelemeket felcse
rélte. Döntő, mesterien vezetett menetekről beszélnek, és a belőlük kiala 
kult ütközet-kombinációkat értik rajtuk. A fogalmaknak ez a substitú-
ciója oly természetes, és a kifejezés tömörsége olyannyira kívánatos, hogy 
nem lenne célszerű mellőzni, mindamellett ne feledjük el, hogy egymáshoz 
közel eső fogalmak soráról van szó, amelyek összecserélése könnyen tév
útra vezethet. Ilyen téves nézet például az, amely a hadászati tervezésnek 
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a hadászati sikerektől független hatást tulajdonít. Előfordulhat, hogy me
netekkel és manőverekkel ütközet nélkül is elérjük célunkat. De szabad-e 
ebből azt következtetni, hogy ütközet nélkül is legyőzhetjük az ellenséget?" 
(115—116. o.) 

A magyar fordítás, láthatjuk, nem adja vissza hűen CÍausewitz gon
dolatát. Már az sem helyes, hogy az első mondatban az „elosztja" helyett 
„előkészíti" kifejezést használja. Itt az 1. könyv II. fejezetének („Cél és 
eszköz a háborúban") arra a részére kell gondolnunk, ahol CÍausewitz a 
harcot „sokrétűen tagozott egésznek" nevezi, amelynek részei az ütköze
tek. Ezeknek az ütközeteknek az elrendezése, elosztása a haditervben tör
ténik meg. Kétségtelen, hogy a hadászat az ütközetet legfőképpen a menet
tel készítheti elő, de emellett más eszközök is vannak (pl. felderítés, biz
tosítás, színlelés, tüntetés, stb.). Itt tehát az ütközeteknek, mint a harc 
egyes részeinek elosztásáról, egymás mellé rendeléséről van szó. 

A fő hiba azonban a „diese (ti. az ütközetek) aber oft bloss mit ihrem 
Resultate und nicht mit ihrem faktischen Verlauf eintreten . . ." rész fordítá
sában van. Kétségtelen, hogy igen nehéz eltalálni a helyes megoldást, épp 
ezért nagyon fontos annak elképzelése, hogy mit is akart CÍausewitz ki
fejezni. A „végeredmény" (das Resultat) kifejezést itt CÍausewitz a „be
következhető végső következmény", a potenciális, de még nem aktualizált 
eredmény értelmében használja: az ütközet végső követelménye a fegy
veres döntés és ennek puszta lehetősége reális tényező. Az ütközetnek te
hát nem is kell végbemennie ténylegesen, hivatását mégis teljesítheti: az 
a fél, amely békére kényszerül az ellenség valamilyen ügyes hadászati 
kombinációja következtében, azért adja fel a küzdelmet, mert az őt be
hálózó hadászati szövevény széthasításához a fegyveres döntést kellene 
megkookáztatnia, ehhez azonban nincs ereje. A fő fenyegetés tehát nem 
az ügyes hadászati kombináció, hanem a fegyveres döntés, amelyet min
denképpen el kell kerülni! Ilyenformán tehát az ütközet nemcsak aktuáli
san, hanem potenciálisan is hat. 

E gondolatmenet alapján indokolatlan az is, hogy a fordító „hadászati 
kombinációk" helyett „hadászati tervezést" használ. Már az is megenged
hetetlen, hogy a hadászat tervezést ilyen értelenben használjuk. A terve
zésnek önmagában, végrehajtás nélkül soha nem lehet hatása. Ez olyan, 
mintha azt mondanánk, hogy az ütés szándéka hatást érhetne el, magá
nak az ütésnek a végrehajtása nélkül. Valójában nem is tervezésről van itt 
szó, hanem a menetek és manőverek kombinációjáról, amint az a követ
kező mondatból világosan kitűnik. 

Egyébként, hogy CÍausewitz ebben a részben az ütközet „végeredmé
nyén" a potenciális fegyveres döntést értette és hogy a hadászati kombi
nációknak tulajdonított hatóerőt vonta kétségbe, azt művének több más 
része alapján is be lehet bizonyítani. 

A 3. könyv „Hadászat" c. I. fejezetében is ezzel a kérdéssel foglalko
zik. Itt két példát hoz fel, a lehetséges, de végbe nem ment ütközet ha
tására. Ha a menekülő ellenség útját valamely egységünk elzárja és az 
megadja magát, akkor ezt azért teszi, mert el akarja kerülni a harcot. 
Vagy, ha csapataink elfoglalják az ellenség országának egyik olyan tarto
mányát, ahonnan jelentős erőket vonhatna magához, akkor egyedül a be
következő ütközet az, ami miatt az ellenség nem támadja meg csapatain
kat, azaz így marad harc nélkül is a tartomány birtokunkban. „Mindkét 
esetben már az ütközet puszta lehetőségének is volt következménye és a 
lehetőség ezáltal a valóságos dolgok sorába lépett". (191. o.) — írja CÍau
sewitz, majd így folytatja: „Megállapíthatjuk tehát, hogy csak az ütköze-
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tek hatásával semmisíthetjük meg az ellenséges haderőt és dönthetjük 
meg az ellenség hatalmát, akár megvívtuk az ütközetet, akár csupán fel
kínált, de valóban le nem folyt ütközetről van is szó". (191. o.)'1 

* 

A rendelkezésre álló keretek között főleg arra törekedtünk, hogy lehető
leg azon részek fordítási hibáira hívjuk fel a figyelmet, amelyek a clau-
sewitzi koncepció és módszer megértése szompontjából a leglényegeseb
bek. Törekvésünk az volt, hogy megkönnyítsük a magyar olvasók dolgát 
és megóvjuk őket a tévedésektől, amelyekre a fordítás jelenlegi állapo
tában kétségtelenül alkalmat ad. 

De kritikánk távolabbi célokat is szolgált. Ügy gondoljuk ugyanis, hogy 
a magyar hadtudománynak — pótolva ezzel hosszú évtizedek mulasztását 
— egyszer már állást kellene foglalnia a Clausewitz körül folyó vitában. 
Amint tudjuk, a vita részben magát a koncepciót érinti, részben pedig a 
koncepciónak az utódok által történt értelmezését és alkalmazását. 

Ami Clausewitz alapkoncepcióját illeti, az véleményünk szerint hibát
lan, mert lényege az a felismerés, hogy a háború társadalmi jelenség és 
maga a hadviselés csak részben katonai ügy, mert benne döntő szava van 
a politikának. így tehát felfogása alapvetően materialista. Épp ezért ma
gunk részéről problematikusnak látjuk, hogy különösen marxista oldalról 
idealistának minősítik koncepcióját és módszerét. A tévedés véleményünk 
szerint onnan ered, hogy félreértették módszerét, amelynek, amint láttuk, 
központi gondolata az ideális, az absztrakt, a fogalmilag adott háború és a 
történetileg adott valóságos háború megkülönböztetése. Ha azonban pon
tosan követjük gondolatmenetét, akkor világossá válik előttünk, hogy az 
ideális háború filozófiai fogalma csupán csak segédeszköz, csak „irány
pont" — amint maga is nevezi —, amely elősegíti a valóságos háború 
megközelítését. Más kérdés, hogy nem alkalmazta teljes következetesség
gel művében ezt az elsőrangú kutatási elvet. Ennek oka azonban többek 
között az, hogy könyve tulajdonképpen befejezetlen. A kutatás első fel
adata tehát az lenne, hogy élesen elkülönítse egymástól a clausewitzi mű
ben az igazat, az örökérvényűt, a hadtudományban nélkülözhetetlent, a 
tévestől, az elvetendőtől. 

A másik feladat abban állna, hogy regisztráljuk, rendszerezzük és bírál
juk a hadtörténeti kutatásban kimutatható Clausewitz-hatásokat. Sajnos 
Clausewitz hatása a hadtörténetírásban inkább negatív, aminek egyik oka 
művének említett következetlensége, döntően azonban az, hogy félre
értették. 

Mindkét feladat óriási követelményeket támaszt a kutatással szemben. 
Mégis érdemes lenne nekilendülni, mert a tévedésektől, főleg pedig a 
helytelen értelmezésektől megtisztított clausewitzi koncepció és módszer 
rendkívül hasznos eszköze lehetne a hadtörténetírásnak. 

4 Visszatér erre a gondolatra Clausewitz a 6. könyv VIII. fejezetében. (Magyar kiadás 
2. köt. 153—154. o.) Az egész kérdésnek hadtudománytörténeti vonatkozását a 4. könyv XI. 
fejezetében domborítja ki — véleményünk szerint túlzóan. (Magyar kiadás 1. köt. 299. o.) 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

A DUNA HULLÁMAI 

Sz. A. Andrjusenko 

II. RÉSZ 

Harcaink Buda felszabadításáért 

December 8-tól 20-ig a 99. és 316. lövészhadosztályok kemény harcokat 
vívtak a jobbparti hídfő kiszélesítéséért és sorra visszaverték az ellenség 
dühödt ellenlökéseit. A hídfőállás felszámolására a hitleristák Elvira-ma
jor—Martonvásár vonalából harcbavetették a 8. páncélos hadosztályukat. 
Egy ezrednyi gyalogsággal, 55 harckocsival, négy rohamlöveggel és nyolc 
páncélozott csapatszállító járművel ellenlökést hajtottak végre Kismarton 
irányában. A 206. lövészezred hátrálni kényszerült. A fasiszták mégsem 
érték el céljukat. A hadtest egységei — a 37. lövészhadtesttel együttmű
ködve -r- súlyos harcokban másnapra megállították a hitleristák előretöré
sét. A további harcok során csapataink megjavították helyzetüket, vissza
vetették az ellenséget és szorosan felzárkóztak a Margit vonal fővédőövéig. 
Ezzel fedeztük a 2. gárda gépesített hadtest összpontosítását a hídfőben. 

Ebben az időben változások mentek végbe a hadtest állományában. De
cember 14-én a hadtest alárendeltségébe került a 83. önálló tengerész
gyalogos dandár, amely Csepel-szigeten foglalt védelmi állást. 

December 15-én a 68. gárda-lövészhadosztályt védelmi körletével együtt 
a 18. gárda-lövészhadtestnek adtuk át. 

December 20-án a 46. hadsereg csapatai (a hadsereg ekkorra már a 3. 
Ukrán Front kötelékébe került át) erős tüzérségi és légi előkészítés után 
támadásba lendültek, áttörték a jól megerősített Margit vonalat és meg
kezdték a harcot Budáért. A 18. harckocsihadtest december 26-án elfog
lalta Esztergomot. így jött létre az ellenség budapesti csoportosításának 
bekerítése. 

A 46. hadsereg csapatainak támadásában részt vettek hadtestünk 99. és 
316. lövészhadosztályai is. Ezek december 26-án kijutottak Buda délkeleti 
peremére. 

A hídfőállás kiszélesítéséért vívott harcokban a Duna jobbpartján és a 
Buda elleni támadás során harcosaink szilárd harci szellemről, fölényes 
katonai szakértelemről tettek tanúbizonyságot. Mint mindig, most is a kom
munisták és komszomolisták jártak az élen. A bátorság, a férfias helyt-
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állás és szilárd elszántság példáját mutatták, és a gyűlölt ellenséggel szem
beni hősies harcra buzdították a személyi állományt. 

Budán kegyetlen harcok folytak. Az ellenség vadul ellenállt. A német pa
rancsnokság bejelentette, hogy kíméletlenül kiirtják mindazok családtag
jait, akik megadják magukat, vagy feladják állásaikat. Emellett Hitler 
ünnepélyes ígéretet tett a Budapesten bekerített fasiszta csoportosulás ki
szabadítására. 

Grigorovics vezérőrnagy, a 23. lövészhadtest parancsnoka és Andrjusenko e:*>.des, 
törzsfőnök a Dunán való átkelés tervét tanulmányozzák 

Egységeink harccal foglalták el nemcsak az egyes házakat, hanem min
den egyes emeletet is. 

A tüzérségi lövegek állandóan a gyalogság harcrendjében haladtak. A ke
zelőszemélyzet saját maga vontatta előre a lövegeket. Pár pillanatra meg
állva, közvetlen irányzással tüzeltek az ablakokban és padlásokon meg
húzódó német tűzfészkekre. 

A 122 milliméteres és ennél nagyobb űrméretű lövegek és az ezredakna
vetők „ugrásszerűen" települtek előre és a már kidolgozott terv szerint vál
togatták tüzelőállásaikat. 

Az utcai harcokban különösen beváltak a rohamcsoportok. Állományukba 
rohamlövegek, lövész- és tüzéralegységek, műszakiak és lángszórósok tar
toztak. Ilyen rohamcsoportok a Budán harcoló összes egységnél alakultak. 

A rohamosoportok tüzérségi tűz fedezete alatt bekerítették a kőépítmé-
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A 23. lövészhadtest átkelése a Dunán és harctevékenysége 1944. december 4—26 között 





nyékben meghúzódó ellenséges tűzgócokat és lángszóróval, géppuskatűzzel, 
kézigránátokkal kifüstölték őket. 

Nem mindennapi látványt nyújtott Buda 1944 decemberének utolsó nap
jaiban. A kertekben, az utcákon felborult villamosokat és újságosbódékat, 
kiégett ellenséges harckocsikat és járműveket fedezékül használva, az ellen
ség pusztító tüzében szökelltek harcosaink, törtek előre a lövegek, láng
szórók és géppuskák. Dörgött a robbanások hangja, házak omlottak össze, 
hol ebben, hol abban a lakónegyedben csapott fel a tűzvészek lángja. Sú
lyos, kegyetlen harcok folytak körös-körül. 

Különösen dühödten védekeztek a hitleristák Kelenföld negyedeiben. 
A Csepelről átdobott 83. önálló tengerészgyalogos dandár csak lassan ha
ladt előre. A hadseregparancsnokság emiatt elégedetlenségét fejezte ki. 
Magyarázkodásainkat nem vették figyelembe. 

A hadtestparancsnok harcálláspontjára megérkezett Slemin altábornagy, 
hadseregparancsnok. 

A hadtestparancsnok részletes jelentést tett neki a dandár harctevé
kenységéről, azokról a súlyos körülményekről, amelyek megnehezítették 
előrehaladását. Slemin tábornokot nem elégítette ki Grigorovics magya
rázata. Űgy határozott, hogy személyesen győződik meg a dandár táma
dási sávjában kialakult helyzetről. A hadseregparancsnok utasított, hogy 
kísérjem el a 83. önálló tengerészgyalogos dandár parancsnokának harc
álláspontjára. 

Elindultunk Törökbálintról és Kelenföldre beérve néhány perc múlva 
a dandár parancsnoki harcálláspontján voltunk. 

A parancsnok, Leonyid Konsztantinovics Szmirnov ezredes, pillanatok
kal odaérkezésünk előtt sebesült meg. A helyszínen azonnal hozzáláttak a 
kötözéshez. Amíg folyt az elsősegély nyújtása, a hadseregparancsnok fel
ment a figyelőpontra. Egy gyárépület északkeletre néző tűzfalába néhány 
figyelő rés volt vágva és a felderítők ezeken át figyelték az ellenség állásait. 
Elöl sűrűn ropogtak a géppisztoly- és géppuskasorozatok, robbantak az ak
nák és tüzérségi lövedékek. A tengerészgyalogság hősiesen küzdött az el
lenséggel és súlyos harcot vívott a házak minden emeletéért. 

Amíg a hadseregparancsnok tanulmányozta a csata színhelyét és meg
hallgatta a dandár felderítő főnökének jelentését, a dandárparancsnokot 
bekötözték. Az ezredes ezután feljött a figyelőpontra és részletesen jelen
tést tett a dandár egyes zászlóaljainak helyzetéről és az ellenség tényke
déséről. 

Szmirnov pontosan és röviden jelentett. Érdeklődve szemléltem férfias, 
erős akaratot sugárzó arcát, és egyre nagyobb tiszteletet éreztem e harcok
ban megedződött tiszt iránt. Szmirnov ezredes egyenes jellemű, a nyerse-
ségig nyílt és legendásan bátor tiszt volt. A tengerészgyalogosok nagy tisz
telettel néztek fel rá. 

Slemin altábornagy számára világossá vált, hogy a dandár lassú előre
haladásának oka a rendkívül súlyos harckörülményekben keresendő. Az 
ellenség rendkívül szilárd ellenállást tanúsított. 

Személyesen meggyőződve a helyzet;, súlyosságáról, a hadseregparancsnok 
utasította Szmirnov ezredest a rohamcsoportok, lángszórós, műszaki- és 
tüzéralegységek közötti szorosabb együttműködés létrehozására. Nekem el
rendelte, hogy közöljem a hadtestparancsnokkal: küldjön páncéltörő meg
erősítést a dandárnak! Azonkívül a hadseregparancsnok ígéretet tett, hogy 
a hadtestnek megerősítésül lángszórós egységeket ad és a Budán harcoló 
csapatoknak légitámogatást is nyújt. 
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Grigorovics vezérőrnagy, a 23. lövészhadtest parancsnoka, a hadtest törzsfőnöke, 
Orlov ezredes, a hadtest politikai osztályának vezetője, Mitics ezredes, a hadtest 
tüzérfőnöke és Velicsko ezredes, a hadtápfőnök helyettese elhatározást dolgoznak 

ki a két arcvonalon folytatandó harctevékenységre 

De hamarosan új fejlemények bontakoztak ki, melyek gyökeresen meg
változtat ták a helyzetet. Ezekről azonban később lesz majd szó. 

A Budapest felszabadításáért folyó elkeseredett utcai harcokban a szov
jet hadsereg soraiban ott küzdöttek a magya r önkéntesek egységei is, a m e 
lyek a régi hadsereg ama katonáiból és tisztjeiből alakultak, akik á tmentek 
a szovjet hadsereg oldalára és fegyverrel a kézben akar tak harcolni a h i t 
lerista megszállók ellen. 

Az önkéntes magyar századok részt vettek a Naphegyen és Gellérthegyen 
folyó harcokban, a Déli pá lyaudvar elfoglalásában, a Vár ostromában és 
más harcokban. Bá t ran verekedtek a magyarok, nagy harci kedvvel igye
keztek minél nagyobb részt vállalni szeretett városuk felszabadításából. 

Napról napra szorosabbra zárul t a bekerítés gyűrűje Budapest körül . Az 
ellenség budapest i csoportosítása egyre reménytelenebb helyzetbe került , 
A fasiszták további ellenállása teljesen értelmetlen volt, csupán fölösleges 
áldozatokhoz és Budapestnek, Európa egyik legszebb városának lerombo
lásához vezetett. Hogy elkerülje a fölösleges vérontást, a tör ténelmi emlé
kek, a kul túra és művészet alkotásainak lerombolását és megmentse a pusz
tulástól és szenvedésektől a város lakosságát, a szovjet parancsnokság el
ha tá roz ta : u l t imátumban fegyverletételre szólítja fel a Budapesten körü l 
zárt német csapatok parancsnokságát . Par lamentere inket azonban galádul 
meggyilkolták a fasiszták. 
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A 23. lövészhadtest harctevékenysége az ellenség ellencsapásának visszaverésére 
és Budapesten bekerített csapatainak felszámolására 1945. január 22-től február 17-ig 
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Két arcvonalon 

A német hadvezetés a legnagyobb áldozattól sem riadt vissza ama törek
vésében, hogy szétzúzza a 3. Ukrán Front csapatait, kiszabadítsa a beke
rítésből Budapesten körülzárt csoportosítását és visszaállítsa védelmi vona
lát a Duna mentén. 

E cél elérése érdekében 1944. december végére a németek Komárno tér
ségében összevonták az öt páncélos hadosztályból és három gyaloghadosz
tályból álló, megerősített 4. SS páncélos hadtestet. A január 2-ra virradó 
éjszaka a hitleristák váratlanul erős csapást mértek a 4. gárdahadsereg 
jobbszárnyára. Támadásuk általános iránya Bicske—Budapest volt. Áttör
ték a 31. gárda-lövészhadtest védelmét és öt nap alatt, súlyos veszteségek 
árán, 25—37 kilométert haladtak előre. Ezzel egy időben a Budapesten 
körülzárt csapataik kitörési kísérletre szánták el magukat. 

A bekerítés külső arcvonalán kialakult helyzettel kapcsolatban ,a 23. lö
vészhadtest parancsnoka új feladatot kapott: vonja ki a Budán folyó har
cokból és 5-én hajnalra Csév—Tinnye körzetben összpontosítsa a 99. had
osztályt, s adja át a 10. gárda-lövészhadtest alárendeltségébe. Január 6-án 
10 óráig a 316. lövészhadosztályt és a 83. önálló tengerészgyalogos dandárt 
védelmi körletekkel együtt a 37. lövészhadtest veszi át. Ugyanezen a napon 
18 óráig a 23. lövészhadtest átveszi a 19. és 49. gárda-lövészhadosztályokat 
a megerősítésükre kirendelt egységekkel együtt és szilárd védelmet alakít 
ki a 255-ös magaslat—Felsőőrs—Mány vonalában azzal a feladattal, hogy 
akadályozza meg az ellenség páncélos- és gyalogos erőinek áttörését Buda
pest irányába. A hadtestparancsnok harcálláspontját Bia községbe he
lyezze át. 

Reggel Grigorovics tábornok átadta a hadtest távozó egységeit. A törzs
főnök egy hadműveleti csoporttal Biára ment. Itt berendeztük a hadtest
parancsnokságot és felvettük az összeköttetést az újonnan érkező egységek
kel. Hamarosan megérkezett a hadtestparancsnok is. A parancsnoki harc
álláspont megszemlélése után Mitics ezredes tüzérparancsnokkal és Andrejev 
alezredessel, a páncélelhárító egységek parancsnokával kiment a 49. gárda
lövészhadosztályhoz, amely súlyos harcokat vívott az ellenség gyalogságá
val és az SS páncélos egységeivel. 

A hitleristák nekivadultan rohamoztak és igyekeztek minden áron át
törni a hadosztály védelmét. A gárdisták szívósan védekeztek. A hadosz
tályparancsnok, a Szovjetunió Hőse címmel kitüntetett Margelov Vaszilij 
Filippovics vezérőrnagy mesterien manőverezett a tüzéregységekkel, min
dig a kellő pillanatban dobta őket a legveszélyeztetettebb szakaszokra. Szi
lárdan kézben tartotta a csapatok vezetését, jól ismerte a helyzet alakulását 
és legtöbbször előre látta az ellenség szándékait. A hadtestparancsnok nagy 
elismeréssel nyilatkozott Vaszilij Filippovicsról. 

A 19. lövészhadosztály az előző harcokban jelentős veszteségeket szen
vedett. Egy ezredét kivéve, a hadtest, második lépcsőjében foglalt védelmi 
állásokat Telki—Páty—Bia vonalában. Az 1310. lövészezred a 49. gárda
lövészhadosztály parancsnokának operatív tartalékát képezte és Felsőőrs
től délre ásta be magát védelembe. 

Grigorovics tábornok késő este tért vissza a hadtestparancsnokságra. 
Miután kiadta utasításait a különféle szolgálati ágak főnökeinek, a 49. 
gárda-lövészhadosztály védelmi szakaszán kialakult helyzet elemzéséhez 
fogott. Tárgyalásunkat azonban félbeszakították. 

Az ellenség erős tüzérségi előkészítésbe kezdett a 144. gárda-lövészezred 
állásai ellen. Margelov tábornok rövid idő múltán jelentette, hogy az ellen-
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ség egy keskeny szakaszon a Gyermelytől délre eső erdőből kiindulva, gya
logzászlóalj nyi erővel, 17 nehéz harckocsi támogatásával rohamot indított 
Zsámbék irányába. 

A harc egész éjjel folyt. A hitleristák súlyos veszteségeik ellenére sem 
szüntették be rohamaikat. Végül is sikerült visszaszorítaniuk a 144. ezred 
alegységeit és elfoglalták Felsőőrs helységet. 

Január 7-én a németek ebben az irányban megújították támadásukat. 
Géppisztolyos egységeik a nehéz harckocsik fedezete mellett megpróbáltak 
beékelődni a gárdisták harcrendjébe. A hadosztályparancsnok előrevonta a 
183. gárda-lövészezred második zászlóalját és meghiúsította az ellenség to
vábbi előrehaladását. 

A hitleristák január 7-én és 8-án még jónéhány rohammal próbálkoztak, 
ezeket a kísérleteket azonban a 49. gárdahadosztály egységei, a hadtest tü
zérségének támogatásával, mindannyiszor visszaverték. 

Ezekben a napokban különösen a tüzérség tüntette ki magát. Az ellenség 
11 harckocsiját semmisítette meg. 

A lövészegységek és alegységek létszáma alacsony volt. Emiatt képtele
nek voltak összefüggő védelmi vonal kialakítására. Az erősen tagolt tere
pen, a köves, sziklás talajon az ellenség meg-megújuló rohamai közben a 
gyalogság számára lehetetlen volt a lövészgödrök és összekötő árkok teljes 
kiépítése. Ebből következően a hitleristák elleni harc legnagyobb terhe a 
tüzéregységekre és alegységekre nehezedett. Tüzéreink becsülettel meg
birkóztak ezzel a feladattal. 

A harcok során a harckocsik által leginkább veszélyeztetett szakaszokon 
erős páncélelhárító támpontokat hoztunk létre. 

A hadtest védelmi szakaszán hat ilyen támpontot szerveztünk és ezek 
magukba foglalták a tüzérségi tűzfegyverek minden fajtáját: az ezred- és 
hadosztálytüzérség 76 milliméteres lövegeit, a 122 milliméteres ágyúkat és 
mozsarakat, sőt a 45. hadseregközvetlen gárda-tüzérdandár 152 milliméteres 
nehézlövegeit is. 

Minden egyes támpont 16—18 különféle űrméretű löveggel rendelkezett. 
A lövegek szoros tűzösszeköttetést tartottak egymással. A fedett tüzelő
állásokban elhelyezett tüzéregységek állandó készenlétben álltak, hogy záró
tüzet lőjenek a páncélelhárító támpontok elé, ugyanakkor a páncélelhárító 
védelem mélységét is ezek alkották. A páncélelhárító védelem hajlékony
ságát célozták a kijelölt mozgó páncéltörő tartalékok, előre meghatározott 
útvonalaikkal és tüzelőállásaikkal. 

A tüzérségi és a páncélelhárító tűzrendszert két változatban dolgozták 
ki: egyrészt közvetlenül az ellenség szembenálló erőinek arcvonala ellen, 
másrészt keleti irányban, abból a célból, hogy meghiúsítsuk az ellenség ki
törési kísérleteit Budapestről Mány irányában. A „Kelet" tűzrendszer ve
zetésére figyelőpontokat létesítettünk a 192., 214. és 245. sz. magaslatokon. 
Ezeken a magaslatokon ügyeletes tisztek teljesítettek figyelőszolgálatot, 
akik állandó kapcsolatban álltak a tüzérség tüzelőállásaival. Páty és Tor-
bágy térségébe egy előretolt páncéltörő tüzérezredet helyeztünk el, amely 
körvédelemre is alkalmas tüzelőállásokat épített ki. 

Mindezek az intézkedések a későbbiekben döntő szerepet játszottak az 
ellenség harckocsikkal támogatott gyalogsági támadásainak sikeres vissza
verésében. 

A hitleristáknak nem sikerült áttörniük Budapest felé. A hadtest egységei 
ismételten bebizonyították a haza iránti hűségüket, magas fokú katonai 
tudásról, férfias helytállásról és hősiességről tettek tanúságot. 

Miután minden kísérlete sikertelen maradt, az ellenség január 9-én meg-
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szüntette rohamait és kezdte kivonni az első vonalból páncélos SS egysé
geit. Ugyanezen a napon a 19. lövészhadosztályunk védelembe ment át az 
első lépcsőben Mánytól Bicske északi részéig terjedő sávban. A 18. harc
kocsihadtest egységeit váltotta le. A hadosztály 315. lövészezrede a hadtest 
tartalékába került és Zsámbék körzetében rendezkedett be védelemre. 

Néhány nap múlva a hadtest védelmi sávja 25 kilométernyire húzódott 
szét. A 49. gárda-lövészhadosztály jobbszárnyának egységei a 2. gárda gé
pesített hadtest 5. gépesített dandárát váltották le. A hadseregparancsnok 
megkezdte a gépesített és páncélos magasabbegységek kivonását, hogy ellen
csapást mérhessen velük az ellenségre, amennyiben a német-fasiszta csa
patok újabb támadást indítanának Budapest irányába. 

A beállott csend nem tartott sokáig. 
Január 20-án az ellenség megkezdte friss erőinek előrevonását a perem

sávra és a 103. lovas hadosztály leváltását, tartalékba helyezését és Mány
tól nyugatra való összevonását. Mindez óvatosságra intett bennünket. Min
den jel arra mutatott, hogy a hitleristák ismét ellentámadással próbálkoz
nak majd. 

A hadtest törzse ennek megfelelően felhívta a hadosztályparancsnokok 
és a hadtest más alárendelt egységei parancsnokainak figyelmét a várható 
fejleményekre. 

Ennek ellenére, ahogyan a későbbi eseményekből kiderült, a 19. lövész
hadosztály parancsnoka, Szavicsev ezredes nem fordított kellő figyelmet a 
védelem megszervezésére Mány körzetében. 

Január 22-én 22 órakor az ellenség megkezdte a tüzérségi előkészítést, 
amely 30 percig tartott és rendkívül erősnek bizonyult. Különösen erős 
tűzcsapásokat mért a 317. sz. magaslatra, Zsámbékra, a Mánytól észak
keletre eső majorra és Mány községre. A tüzérségi előkészítés alatt meg
szakadt a telefonösszeköttetés a 19. lövészhadosztály törzse és az ezredek 
között. Megszakadt a kapcsolat az ezredekben a zászlóaljakkal is. A törzs 
elvesztette az egységek fölötti irányítást. Ennek következtében a hadosz
tályparancsnok néhány órán át képtelen volt befolyásolni a harc menetét a 
megfelelő módon. 

A tüzérségi előkészítés befejeztével telefonhoz hívott Birman tábornok, 
a hadsereg törzsfőnöke és követelte: tegyünk jelentést a 19. lövészhadosz
tály védelmi sávjában végbemenő eseményekről. Nem tudtam részletes 
jelentést tenni az ellenség ténykedéséről és a 19. hadosztály helyzetéről, 
mivel a hadtesttörzsnek nem volt semmiféle kapcsolata Szavicsev ezredes--
sel és törzsével. Birman vezérőrnagy teljes joggal fejezte ki elégedetlensé
gét és utasítást adott, hogy sürgősen teremtsünk összeköttetést a 19. lövész
hadosztállyal. 

A hadseregtörzs főnökével lefolytatott telefonbeszélgetésről azonnal je
lentést tettem a hadtestparancsnoknak, aki úgy rendelkezett, hogy Vigyi-
borec alezredes vezetésével azonnal küldjünk ki egy tiszti csoportot a 19. 
hadosztály egységeihez, én pedig menjek ki a hadosztályparancsnokokhoz 
és közösen állítsuk helyre az egységek irányítását. 

A hadműveleti osztály egyik tisztjével elindultunk Mány községbe. Az 
utat vékony hóréteg fedte, világos, holdas éjszaka volt. 

Hamarosan megérkeztünk Herceghalom vasútállomására. A pályaudvart 
erősen verette az ellenséges tüzérség. Gyorsan továbbhajtottunk és másfél
két kilométert haladva, majdnem belehajtottunk egy Mányból a vasútvonal 
felé haladó harckocsiba, melynek oldalán fehér kereszt világított. 

A németek szintén észrevehettek minket, mert a harckocsi tornyát for
dítani kezdték felénk. A sofőrünk lélekjelenléte húzott ki bennünket a pác-
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ból. Villámgyorsan balra rántotta a kormányt és vészes sebességgel behaj
tott a vasúti töltés kiszögellése mögé. Eldördült a fasiszta harckocsi ágyúja, 
a lövedék a fejünk felett elsüvítve, valahol a töltés mögött robbant. 

Visszatértünk Herceghalom állomására. Itt találkoztunk Szavicsev ezre
dessel. Azonnal hozzákezdtünk az összeköttetés szervezéséhez az egységek
kel, amelyek elkeseredett harcban álltak az ellenséggel és igyekeztünk 
helyreállítani a szilárd vezetést. 

Hogyan alakultak az események ez idő alatt a hadtest egységeinél? Erről 
csak valamivel később szereztem tudomást. 

A tüzérségi előkészítés után a németek 30 harckocsival és zászlóaljnyi 
gyalogsággal indultak támadásba az 1310. és 32. lövészezredek csatlakozá
sán. Páncélosaik elég gyorsan behatoltak a védelembe és az 1310. ezred 
szárnya ellen fordultak. Az ezred nagy veszteségei miatt kénytelen volt 
feladni a Mánytól északkeletre eső majorságot. 

A hadtestparancsnok utasítást adott, hogy a major elleni összpontosított 
tüzérségi tűzzel kell megállítani az ellenség további előnyomulását. A had
test alárendelt tüzérsége és a támogató tüzérség jelentékeny része ferge
teges össztüzet zúdított a hitleristák támadó harcrendjére. Rohamukat meg
állítottuk. 

Hamarosan a német géppisztolyosok kisebb csoportjai, harckocsik támo
gatásával, különböző irányokból újra rohamozni kezdtek. 

Az ellenség újabb erők bedobásával növelte nyomását Mány és a 286. 
magaslat irányában. Elérte a 90. tüzérezred tüzelőállásait. Elkeseredett küz
delem bontakozott ki. Tüzéreink férfiasan helytálltak és visszaverték a 
fasiszta harckocsik és gyalogság megújuló rohamait. 

A hitleristák egy géppisztolyos csoportja, megkerülve a 2. üteg tüzelő
állását, hátulról kezdett rohamozni. Abroszimov főhadnagy, ütegparancs
nok ebben a helyzetben is feltalálta magát és megvédte az üteg tüzelő
állását. Két löveggel az ellenség páncélozott csapatszállító járműveit tar
totta tűz alatt, a másik kettőt pedig a géppisztolyos hitleristák ellen for
dította. 

Az üteg a heves harcban a németek két páncélozott csapatszállító jár
művét és mintegy 50 katonáját semmisítette meg. Az ellenség hátulról tá
madó csoportját visszaverték. És ekkor elfogyott az üteg összes tüzérségi 
lőszere. A tüzérek kézifegyvereikkel tartották távol és kézigránátokkal ver
ték vissza a támadókat. 

Abroszimov főhadnagy utóvédcsoportot szervezve, parancsot adott a lö
vegek állásváltoztatására. Az üteg összes harceszközét megmentették. 

Az 1310. és 32. lövészezredek, bár személyi állományuk önfeláldozóan 
harcolt, a túlerő nyomása alatt mégis kénytelenek voltak visszahúzódni. 
Az ellenség elfoglalta Mány községet. A hadtestparancsnok saját tartalé
kából harcbaküldött egy zászlóaljat. Ez a zászlóalj öt rohamlöveggel véde
lembe ásta be magát a 286. magaslat nyugati lejtőjén és a páncéltörő tü
zérség támogatásával elzárta a hitleristák további előretörésének útját. 

Minden további rohamuk sikertelenül végződött. 
Január 23-ának reggelére az ellenség Mány térségében összevonta a 31. 

és 32. lovasezredet, a 6. páncélos hadosztályból mintegy 70 harckocsit és 
megújította támadását. Hatalmas veszteségek árán sikerült némi előre
haladást kicsikarnia és 11 órára birtokba vette a 286. és 179. sz. magasla
tokat. Itt a hadtest gyalogos és tüzéregységei véglegesen megállították. 
Különösen nagy érdeme volt ebben a 991. és 366. rohamlövegezredeknek, 
amelyek január 23-án reggel, erőltetett menet után tüzelőállást foglaltak 
a Herceghalom vasútállomástól nyugatra és északnyugatra eső terepszaka-
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szón. Amikor az ellenség elérte a magaslatokat, a rohamlövegek erős tűzzel 
árasztották el a támadókat. Ebben ,a harcban a 366. ezredhez tartozó és 
Alimkulov alhadnagy parancsnoksága alatt álló rohamlöveg egyedül két 
harckocsit és öt páncélozott csapatszállító jármüvet semmisített meg. 

Január 24-én és 25-én a hitleristák többször is kísérletet tettek védelmi 
vonalaink áttörésére. A hadtest lövész- és tüzéregységei azonban sikerrel 
vertek vissza minden rohamot. 

Január 26-án az 59. gárdahadosztály, a 19. lövészhadosztály és az 5. gé
pesített dandár együttes csapással a németeket visszavetették kiindulási 
állásaikba, amelyekből január 28-án támadásra indult. 

Január 26-tól, a hadseregparancsnok utasításának megfelelően, a had
testparancsnokság megkezdte a csapatok átcsoportosítását. Az első lépcső
ben, az arcvonal 16 kilométeres szakaszán, a 49. gárda-lövészhadosztály 
vette át a védelmet. Ennek a hadosztálynak az egységei voltak a legharc-
képesebbek és műszaki megerősítés szempontjából is a legjobban ellátottak. 

A 19. lövészhadosztály, egy ezrede kivételével, Tök és Zsámbék községek 
vonalában a második lépcsőben helyezkedett el. A hadtestparancsnokság 
Telki községbe települt át. Telki egy erdő aljában fekvő kis falu. Az én 
szállásom Szporni Károly erdőmérnök házában volt. Az egész család meleg 
gondoskodással vett körül bennünket. Azóta 20 év telt el, de még ma is 
hálával emlékezem erre a barátságos, vendégszerető magyar családra. 

* 

1945 január végén és február első felében a 23. lövészhadtest védősáv-
jában, csakúgy, mint az egész 46. hadsereg arcvonalán, mindvégig feszült 
helyzet uralkodott. A hitleristák aktív harctevékenységet folytattak és ál
landóan keresték a gyengébb pontokat védelmi rendszerünkben. Makacs 
kitartással törekedtek az áttörésre Budapest felé. 

Ugyanakkor a Budán körülzárt hitlerista hadcsoport erős ellenállást ta
núsított és mindenáron a bekerítésből való kitörésre igyekezett. 

A február 11-ről 12-re virradó éjszakán a hitleristák kétségbeesett kísér
letet tettek a kitörésre a 37. lövészhadtest állásain keresztül. Elesett kato
náik és tisztjeik halombagyűlt hulláin keresztül vakon törtek nyugatnak 
és északnyugatnak Zugliget és Nagykovácsi irányába. 

Végülis 16 000 fasisztának sikerült keresztülverekednie magát a bekerítés 
belső gyűrűjén és elrejtőznie a közeli erdőkben. k 

Február 12-én a hadtestparancsnok kivonta a 19. lövészhadosztályt eddigi 
állásaiból és utasította a védelem megszervezésére a 262. és 554. sz. magas
latok és Nagykovácsi keleti széle vonalában, arcvonallal délkeletre, azzal 
a feladattal, hogy akadályozza meg az ellenség kiszivárgását az erdőkből 
nyugat felé. Ugyanakkor a 11. lovas hadosztály átkerült hadtestünk alá
rendeltségébe. Ez a hadosztály az erdők átfésülését és az ellenség szétszórt 
csoportjainak megsemmisítését kapta feladatul. 

A hitleristáknak nem sikerült csatlakozniuk a bekerítés külső gyűrűjén 
kívülálló egységeikhez. Űjra csak kelepcébe kerültek. A február 13-ra vir
radó éjszaka a 19. lövészhadosztály egységei — a' 11. lovas hadosztállyal 
együttműködve — aktív harctevékenységbe kezdtek végleges szétzúzásukra. 

Február 13-án a szovjet csapatok véglegesen befejezték az ellenség Bu
dapesten körülzárt csoportjának felszámolását és felszabadították Magyar
ország fővárosát. Ez az örömhír villámgyorsan bejárta a csapatokat és még 
hősiesebb helytállásra lelkesítette a személyi állományt. 

A hadtest egységei egymás után verték vissza a hitleristák frontális tá-
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madását, ugyanakkor folytatták a bekerítésből kitörni akaró ellenséges 
csoportok felszámolását. Az éhségtől űzött német fasiszta csoportok, tisztek 
és katonák nyugatnak törtek. Rendetlen tömegben, nélkülözve minden 
szervezettséget, mentek támadásba, óriási veszteségeket szenvedve húzódtak 
vissza újra az erdőkbe, majd más irányban ismét megpróbáltak átjutni. 

Visszaemlékszem a következő esetre: a február 13-ról 14-re virradó éj
szaka váratlanul megszakadt a mindeddig megbízhatóan működő telefon
kapcsolat a 49. gárdahadosztály Perbálon elhelyezkedő törzsével. Körül
belül egy óra múltán egyszercsak felhangzott a kagylóban Margelov Va-
szilij Filippovics nyugodt és magabiztos hangja. A hadosztályparancsnok 
jelentést tett: „Minden rendben. Egyetlen fasisztának sem sikerült áttörnie 
nyugatra Perbálon keresztül." 

Ám később kiderült, hogy az ellenség egyik géppisztolyos csoportjának 
mégis sikerült átszivárognia az erdőn és kijutnia Perbál északkeleti részébe. 
A hadosztályparancsnok riadóztatta a törzset és személyesen vezette a har
cot a német géppisztolyosok ellen. A hitleristák nagyrészét megsemmisí
tették, maradékuk fogságba esett. 

Ugyanezen az éjszakán a németek megkísérelték a betörést Tök községbe 
is, ahol a 144. gárdaezred törzse állomásozott. Szergejev főhadnagy mint
egy 16 főből álló csoportja azt a feladatot kapta, hogy akadályozza meg a 
fasiszták bejutását a faluba. A harcosok egész éjjel heves küzdelmet vív
tak az ellenséggel. Reggel felé a németek kislétszámú csoportokat alkotva, 
egyre közelebb jutottak a faluhoz. Szergejev főhadnagy rejtett állásokból 
csapott le rájuk. A hitleristák a szovjet harcosok jólirányzott tüzébe ke
rülve, kénytelenek voltak menekülni, vagy a megadást választani. Kato
náink mintegy 60 németet megsemmisítettek és 22 foglyot ejtettek. 

A hadtest egységeinek harcai az ellenség 400—600 fős elszigetelt csoport
jaival, amelyek általában az utaktól és lakott helyektől távol, erdős terepen 
próbáltak egérutat nyerni, február 17-ig tartottak. 

Ezek a harcok az ellenség olyan csoportjai ellen folytak, amelyek min
den katonai vezetést nélkülöztek és teljesen elvesztették katonás arcula
tukat; ezek bármily drága áron, de át akartak törni nyugatra, s csak éjjel 
jártak portyára, az éhségtől felbőszült farkascsordákhoz hasonlóan. 

Február 17-re állásaink irányában áttörni akaró ellenség főbb csoport
jait megsemmisítettük és részben fogságba ejtettük. Hadtestünk egységei 
4700 hitleristát semmisítettek meg és 1376 katonát fogtak el, közöttük sok 
tisztet és két tábornokot is. Csupán jelentéktelen kis csoportnak sikerült 
— egységeink és a 10. gárda-lövészhadtest közötti rést kihasználva — az 
erdőn átszivárogva, észak felé kijutniuk és a Dunán át elmenekülniük. 

A „Feldherhalle—I." páncélos hadosztály volt parancsnoka, Pape Günter 
vezérőrnagy, a kihallgatása során tett vallomásában elmondotta, hogy neki, 
mint a budapesti gyűrűből kitörő csoportok gyülekezési pontjainak szer
vezésével megbízott személynek tudomására jutott, hogy a bekerítésből 
mindent összevetve csak mintegy 700—800 emberüknek sikerült kijutni. 

Üjra a Dunánál 

1945. február végétől a 23. lövészhadtest a 46. hadsereg kötelékében 
megkezdte az elkövetkező bécsi támadó hadművelet előkészítését. 

Az egységek és alegységek személyi állományát bizonyos fokig kiegé
szítették és a fegyverzetet, harci technikát is feltöltötték. Azoknál az egy
ségeknél, ahol azt a helyzet lehetővé tette, folyt a harckiképzés. 
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Március 17-én a 46. hadsereg csapatai támadásra indultak. A hadsereg 
balszárnya a nehéz erdős-hegyes terepen áttörte az ellenség védelmét és 
mintegy negyven kilométert nyomult előre nyugati, északnyugati irányban. 
A támadást továbbfejlesztve északnak, Tóváros irányában, a hadsereg ma
gasabbegységeinek egyrésze kijutott a Dunához, a folyóhoz szorítva a hit
leristák esztergomi csoportosítását. 

Meleg napokkal köszöntött be március. A tavasz érkezése egybeesett az 
utolsó nagyszabású hadművelet kezdetével az arcvonal ezen szakaszán. 
Minden a háború végének közeledtéről beszélt. Minél erőseb bek voltak a 
szovjet csapatok csapásai, a fasiszták annál dühödtebben védekeztek. A Ko
márom—Kisbéri arcvonalszakaszra az ellenség két páncélos és egy gyalog
hadosztályt dobott át, amelyek eddig a Velencei-tó térségében védekeztek. 
Ezek a hitlerista csapatok megkísérelték, hogy kiszabadítsák az Esztergom
nál körülzárt csoportosítást. A szovjet csapatok azonban minden rohamukat 
visszaverték. A 46. hadsereg csapatainak támadása sikeresen folytatódott. 
Ebben a 23. lövészhadtest magasabbegységei is részt vettek. A hadtest át
törte az ellenség védelmét a Vértes hegységben s felszabadította Felsőgallát 
és Tatát. A hadseregparancsnokság által megszabott feladatok példás végre
hajtásáért, személyi állományának a harcok során tanúsított hősies helyt
állásáért, hadtestünket a Vörös Zászló Renddel tüntették ki. 

Március 23-án magasabbegységünk birtokba vette Szőny és Komárom-
városokat és ismét kijutott a Dunához. 

Itt a következő harcfeladatot kaptuk: 
A 223. lövészhadosztály nyugati irányból fedezi a hadtestet, amely a 252. 

és 19. hadosztállyal a komáromi vasútállomástól az Ács északi térségében 
folyó patakig terjedő szakaszon erőszakos átkelést hajt végre a Dunán és 
a dunai flottával együttműködve, elfoglalja Komamót. 

Az erőszakos dunai átkelést március 30-án éjszaka kellett végrehajta
nunk. Az előkészületekre nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre. 

Március 29-én kora reggel a csapatparancsnokok és a különböző szol
gálati ágak főnökeinek részvételével a hadtestparancsnok szemrevételezte 
a terepet. Meleg, napsugaras reggel volt. Könnyű, átlátszó ködfátyol lebe
gett a Duna felett. A nap erős sugarai áttörtek a párafüggönyön és vissza
tükröződtek a folyam csendes hullámain. Ettől a Duna vize csaknem kék
nek tűnt. A magaslatról mindnyájan megbabonázva szemléltük a víznek 
és a fénynek ezt a felséges színjátékát. 

— Szép vagy, Duna, nagyon szép — mondta ki hangosan mindannyiunk 
gondolatát Grigorovics tábornok. — Csak az a kár, hogy nincs időnk gyö
nyörködni benned. — Majd hozzátette: — Rajta, elvtársak, munkára f e l . . . 

És mindannyian egycsapásra elfeledkeztünk a folyam szépségéről és vizs
gálni kezdtük, most már. kizárólag katonai szemszögből : hol találhatók a 
legmegfelelőbb átkelőhelyek; hol tudjuk a legkönnyebben a parthoz szál
lítani és vízrebocsátani a csónakokat és kompokat; melyek azok a magas
latok, amelyeken figyelőpontokat kell létesítenünk a harc minél pontosabb 
vezetésére. 

A szemrevételezés során részletesen kidolgoztuk a felderítő csoportok, az 
előrevetett osztagok és a tüzérség együttműködésének részleteit, kijelöltük 
az átkelőhelyeket, az átkelési eszközök összpontosítási körleteit és konkré
tan megszabtuk minden egység feladatát. 

A Duna balpartját védő ellenség erőiről és védelmi rendszeréről nem 
rendelkeztünk pontos ismeretekkel. Éppen ezért úgy határoztunk, hogy az 
átkelést kis felderítő csoportokkal kezdjük meg. Minden hadosztályból egy-
egy ilyen csoportot kellett kiküldeni. A csoportokat műszakiakból és fel-
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derítőkből állíttattuk össze. Ezek a csoportok március 29-én egész napon át 
megfigyelés alatt tartották az ellenséget, tanulmányozták a szemközti par
tot, a hitleristák védelmében elhelyezett tűzfészkeket. 

Az átkelési eszközök és a hadosztályok előrevetett osztagainak összpon
tosítási körletéül az Ács községtől északkeletre eső erdőt jelöltük ki, amely 
az átkelési szakaszon lenyúlik egészen a Dunáig. 

A Duna dombokkal tarkított jobbpartja, melyet még az erdővel borított 
Szentpál-sziget is takart az ellenséges megfigyelőktől, lehetővé tette a csa
patok rejtett összevonását. Egyes helyeken egészen a mederig el lehetett 
jutni, anélkül, hogy ezt az ellenség észrevehette volna. Ezt a körülményt 
utászaink ki is használták. Még a sötétség beállta előtt vízrebocsátottak 
néhány kompot. Ezek segítségével később nagyon meggyorsult az előreve
tett osztagok átszállítása. 

A csapatoknál mindenütt lázas, megfeszített munka folyt. A törzs elké
szítette az átkelés műszaki és tüzérségi biztosításának tervét. A tüzérség 
tüzelőállásokat épített és figyelőpontokat rendezett be. Az előretolt külö
nítmények az erdőben összpontosultak, folytatták az átkelőhelyek műszaki 
előkészítését. 

És mint mindig az ilyen döntő percekben, széles körű pártpolitikai munka 
indult a személyi állomány között. 
> Az egységek kevés átkelési eszközzel rendelkeztek. A támogatásunkra 

kirendelt műszaki alakulatok a megjelölt ideig még inem érkeztek meg. 
Telefonon érintkezésbe léptem Birman vezérőrnaggyal, a hadsereg törzs
főnökével és jelentést tettem neki a műszakiak késéséről. Válaszában kö
zölte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Délben megérkezett a hadtestparancsnokságra a 46. hadsereg haditaná
csának tagja, Konovalov vezérőrnagy Orlov ezredes kíséretében kiment 
a hadtestparancsnok figyelőpontjára, mely közvetlenül a Duna partján, a 
130. sz. magaslaton volt berendezve. 

Grigorovics jelentést tett Konovalov tábornoknak az átkelés biztosítására 
megtett intézkedésekről és a csapatoknál folyó munkáról, egyben megkérte, 
sürgesse meg az átkelési eszközök ideszállítását. A haditanács tagja azon
nal felhívta telefonon a hadsereg műszaki főnökét és utasította, hogy sze
mélyesen foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Néhány óra múlva a támogatá
sunkra kirendelt műszaki egységek már a számukra kijelölt összpontosí
tási körletben voltak. 

Március 30-án 1 óra 30 perckor megkezdődött az erőszakos átkelés. A fel
derítőcsoportok gumicsónakjai eltávolodtak a parttól. Világos, holdfényes 
éjszaka volt. Az ég felhőtlen. A folyó teljesen áttekinthető egyik partjától 
a másikig. 

És mégis, a 252. hadosztály f el derítőcsoportjának Melnyikov őrmester 
vezetésével sikerült az ellenség számára észrevétlenül kikötnie a Duna bal
partján. A part mentén gát húzódott, a gát és a folyó között másfél méter 
mélységű árok futott. Az árkon átjutva, a felderítők kapaszkodni kezdtek 
felfelé a gáton. A hitleristák biztosító őrsége a gát tetején volt elhelyezve. 
A fasiszták csak ekkor vették észre a szovjet harcosokat és szervezetlen 
tüzelésbe kezdtek. 

— Előre! — harsant ,fel Melnyikov őrmester hangja és ezzel egy időben 
már repítette is az első kézigránátot az ellenségre. Robbanás! A felderítők, 
felérve a gát tetejére, géppisztolyaikból tüzet nyitottak. A hitleristák, né
hány halottat hátrahagyva, elmenekültek. 

De már a levegőben függtek az ellenség világító rakétái. Valahol a vé-
s-delem mélységében kelepelni kezdtek a géppuskák, eldördültek az ágyúk is. 
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A szovjet harcosok feje felett süvíteni kezdtek a lövedékek. Működésbe 
lépett a mi tüzérségünk is. Nagy erővel kezdte lőnr az ellenséges védelem 
peremsávjában elhelyezkedő tűzfészkeket. 

A felderítő csoport nyomában megkezdte az átkelést a hadosztály előre
vetett osztaga, amely egy harckocsiszázadból és a 932. lövészezred két zászló
aljából állt. Késlekedés nélkül birtokba vették a gát vonalát és megkezdték 
a hídfőállás kiszélesítését. Az ellenség jelentéktelen tűzellenállást tanúsított 
kézi- és gépfegyverekből, kisszámú löveggel és aknavetővel. A Novy-Stráž-
ból kiinduló ellenlökése erőtlennek és határozatlannak bizonyult. Érezni 

A 252. lövészhadosztály parancsnoki figyelőpontján 

lehetett, hogy a hitlerista csapatok harci morálja és harcképessége napról 
napra csökken. A németek ellenlökését visszaverve, a 252. lövészhadosztály 
előrevetett osztagai, a 19. lövészhadosztály alegységeivel együttműködve, 
elfoglaltak a Svati-Pavel uradalmi majorságot. Az előrevetett alegységek 
es a tüzérség tűzfedezete alatt megkezdődött a hadosztály főerőinek át
kelése. 

Majdnem hasonlóképpen fejlődtek az események a 19. lövészhadosztály 
átkelési szakaszán is. Igaz, ezen a szakaszon a hitleristák még a partraszál
lás előtt felfedezték a felderítő csoportot. Az ellenség három géppuskából 
tüzet nyitott a felderítőkre. A tüzérség azonban segítségükre sietett Löve
geinek johrányzott tüzével elhallgattatta a fasisztákat. 

A felderítők, elérve a balpartot, apró csoportokra oszlottak (két-három 
harcos került egy-egy csoportba), és kúszva közelítették meg a fasiszták 
tűzfészkeit Különösen kitüntették magukat Gondrabura és Kusnarenko 
harcosok. Óvatosan közelébe lopóztak az egyik ellenséges géppuskaállás
nak es kézigránátokkal megsemmisítették a géppuska kezelőszemélyzetét 
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Ez idő alatt átjutott a balpartra a 32. lövészezred III. zászlóalja is, három 
géppuskával, négy páncéltörő puskával és hat aknavetővel. Visszavetette 
a gátról az ellenséget és támadásba indult a Svati-Bavel uradalom irá
nyában. 

Az éjszaka folyamán a hadosztály egységei, a hadtáp és a tüzérség ki
vételével — teljes egészükben átkeltek a Duna balpartjára. Hajnalban meg
indították a támadást: a 252. hadosztály Novy-Stráž, a 19. hadosztály 
Zlatná na Ostrove községek irányában. A 252. hadosztály birtokbavette 
Novy-Stráž községet és két ezredével tovább folytatta a támadást Komárno 
ellen. Március 30-án 17 urára a dunai flotilla egységeivel együttműkö
désben elfoglalta a várost. A 19. lövészhadosztály, az ellenség szívós ellen
állását megtörve, estére elérte a Zlatná na Ostrove községet. 

A hitleristák kisebb ellenlökéseit visszaverve, a hadtest eredményesen 
támadott Bratislava irányában. Március 31-én hadtestünk átkerült a 7. 
gárdahadsereg kötelékébe. A hadsereg parancsnoka Sumilov vezérezredes 
volt. 

Április 1-én a 223. lövészhadosztályt átadtuk a 46. hadseregnek, ugyan
akkor hozzánk került a 25. gárda-lövészhadosztály. 

A 7. gárdahadsereg nagy lendülettel támadott Bratislava ellen. A poli
tikai tisztek és kommunisták a hadsereg, a front és más frontok minden 
sikeréről azonnal tájékoztatták a személyi állományt. A jó hírek megör
vendeztették és lelkesítették a szovjet harcosokat, új erőt adtak nekik az 
ellenség mielőbbi teljes szétzúzásához. , 

* 

A német hadvezetés arra törekedett, hogy minél tovább kezében tarthassa 
Szlovákia központját, Bratislavát, ezért erős utóvédek fedezete alatt friss 
páncélos és lövész erőkkel megerősített védelmi állásokat rendezett be a 
városba vezető utakon. 

Hála a jólszervezett felderítésnek és összekötésnek, a hadtestparancsnok
ság, amely ezekben a naookban Dunajská—Streda községben állomásozott, 
a helyzet ismeretében mindig helyes elhatározásokra juthatott és a kiala
kult körülményeknek megfelelően vihette harcba a hadtest csapatait és a 
támogató egységeket. Jelentős szerepet játszottak a hadtesttörzs által létre
hozott és a hadosztályokhoz, de jónéhány esetben még az ezredekhez is ki
küldött hadműveleti csoportok. Ezek a csoportok biztosították a szilárd ösz-
szeköttetést a csapatok és a hadtestparancsnokság között, gyorsan reagál
tak a harchelyzet legkisebb változására is és jelezték azt a hadtest tör
zsének. 

A felderítésről elmondhatjuk, hogy valóban a hadtest „szeme" és -„füle" 
volt. 

A hadtest felderítő szolgálat parancsnoka, Dasuk alezredes nagy szakér
telmének, beosztottai kezdeményezőkészségének köszönhettük, hogy állan
dóan pontos értesülésekkel rendelkeztünk az ellenséges csapatok létszámá
ról és a végbement változásokról. Felderítőink a kapott feladatok végre
hajtása során nagy mesterségbeli tudást, kezdeményezőkészséget, fegyel
mezettséget és bátorságot tanúsítottak. 

A támadást sikeresen továbbfejlesztve, április 2-án a hadtest kijutott a 
Kis Dunához, Bratislavától keletre. A 252. lövészhadosztály 932. lövészez
rede menetből hajtott végre erőszakos átkelést a folyón. Az elért siker to
vábbfejlesztésére harcbavetették a 25. gárda-lövészhadosztály 78. lövész-
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ezredét. A gárdisták gyors tempóban átkeltek a Kis Dunán Ivánka község
től délre és támadásba lendültek Bratislava ellen. 

Az április 3-ára virradó éjszakán átkelt a Kis Dunán a hadtest összes 
lövész- és tüzéralakulata. Megsemmisítve a városba vezető utakon elhelye
zett hitlerista tűzfészkeket, a gyalogság rohamra indult. A 19. lövészhad
osztály egységei egy keskeny szakaszon, a Duna északi partvonala mentén 
behatoltak a városba és lecsaptak a keleti, városrészben védekező hitleris
ták szárnyára. Jobboldali szomszédunk, a 25. gárda-lövészhadtest ugyanek
kor a város északi részében harcolt. 

Az ellenség szívósan ellenállt és sorozatos ellenlökésekkel kísérletezett. 
Minden utcában folyt az elkeseredett harc. Ebben a helyzetben különösen 
nagy szolgálatokat tett a tüzérség. Az ezredtüzérséget és a zászlóaljak tü
zérütegeit teljes egészükben a rohamcsoportokhoz osztottuk be, a mozsaras 
tüzérséget pedig egycsoportba vontuk össze a hadtest tüzérparancsnok 
vezetése alatt és a város középpontjában, illetve azon túl elhelyezkedő cé
lok megsemmisítését kapta feladatul. 

Az utcai harcokban nagyon fontos szerepet játszott az üteg- és lövegpa
rancsnokok találékonysága és kezdeményező készsége. Különösen vonatko
zik ez a páncéltörő tüzérség alegységeire. A sötétség leple alatt ezek az 
alegységek az ellenség számára észrevétlenül előrevontatták lövegeiket egé
szen a város széléig és virradatkor közvetlen közelről nyitottak tüzet azokra 
az ablakokra, amelyek mögött ellenséges géppuskafészkek rejtőztek. A tűz
fészkeket ily módon leküzdve, a tüzérségtől támogatott rohamcsoportok si
keresen haladtak előre. 

Április 4^én reggel rövid tüzérségi tűzrajtaütés után a rohanicsoportok 
megújították a támadást. A fasiszták szívósan védtek minden egyes .házat. 
Különösen erős ellenállásba ütköztünk a város központjában, ahol az erős 
épületeket az ellenség védelmi támpontokká rendezte be. 

A gyalogság harcrendjében elhelyezett lövegek közvetlen irányzással 
rombolták szét az ellenállási gócokat és biztosították a rohamcsoportok 
eredményes előrehaladását. Hatásosnak bizonyult a 82 és 120 milliméteres 
aknavetők alkalmazása is, amelyek állandóan a gyalogság soraiban halad
tak, villámgyorsan tüzelőállást foglaltak és meglepésszerű tűzcsapást zúdí
tottak a fasisztákra. 

Az ellenállást felmorzsolva, csapataink kezdték bekeríteni az ellenségnek 
a város keleti ipari negyedében és a város központjában védekező csoport
jait. A sikert kihasználva, a hadtest egységei csapást mértek a város köz
pontjára is és a 25. gárdahadtesttel együttműködve lépésről lépésre, utcá
ról utcára haladva folytatták a város megtisztítását a fasisztáktól. 

Amilyen mértékben távolodott a harci zaj a város nyugati része felé, 
úgy jelent meg egyre több lakos a felszabadított utcákon. Előjöttek a pin
cékből, földalatti óvóhelyekről, odamentek a szovjet harcosokhoz és szívből 
jövő szavakkal mondtak köszönetet a város felszabadításáért a hitlerista 
megszállóktól. 

Április 4-én csapataink teljesen megtisztították a várost a hitleristáktól 
és kijutottak a Bisztrica folyóhoz. 

A főparancsnok parancsában hadtestünknek a ,,Bratislavai" elnevezést 
adományozta. 

Szlovákia kormánya „Bratislava tiszteletbeli polgára" címmel tüntette ki 
hadtestparancsnokunkat, a hadosztályparancsnokot és sok más tisztünket, 
közöttük engem is. 
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Befejező harcok 

A hitleristák igyekeztek megvetni lábukat a Morva folyón és több ellen
lökést hajtottak végre a Kis Kárpátok nyúlványaitól kiindulva. Aktívab
ban kezdett működni az ellenség légiereje is. Kisebb, 4—10 gépből álló cso
portjai főként a Kis Kárpátokon át vezető utakat bombázták. Ezek azon
ban támadó erőinknek komolyabb veszteségeket nem okoztak. 

Hadtestünk április 5-én egész napon át tisztogató hadműveleteket foly
tatott a Morava folyó balpartján. Az április 6-ára virradó éjszakán a 25. 
gárda-lövészhadosztály jobbszárnyon támadó egységei megkezdték az át
kelést a folyón és hídfőt foglaltak nyolc kilométer szélességben és mintegy 
három és fél kilométer mélységben. 

Az ellenség gyalogsága harckocsikkal és repülőgépekkel támogatott el
lenlökést hajtott végre a hídfőállás ellen. A hitleristák, csapást mérve az 
átkelőhelyekre és az átkelést végrehajtó egységekre, megkísérelték a hídfő 
felszámolását. 

Az összes próbálkozásuk meghiúsult a szovjet harcosok szilárd helytál
lásán. 

A 252. lövészhadosztály, miután az éjszaka folyamán befejezte Gyevin 
megtisztítását, április 6-án reggel szintén megkezdte a Moraván az átkelést. 
A fasiszták ellenállását leküzdve, a hadosztály egységei átkeltek a folyón, 
kijutottak Ausztria területére és elfoglalták Marchegg helységet. Novem
ber 6-án a hadtest egységei egésznapos harcban megtartották és még ki is 
szélesítették a hídfőt a Morava nyugati partján. Baloldali szomszédunk — a 
46. hadsereg, amely a Duna jobbpartja mentén támadott — az április 7-re 
virradó éjszaka átkelt a Duna balpartjára, átlendült a Moraván és sikere
sen fejlesztette támadását északnyugati irányba Bécs felé. 

A kedvező helyzetet kihasználva, hadtestünk egységei április 7-én meg
újították a támadást, kivetették az ellenséget állásaiból, április 9-én estére 
jelentősen kiszélesítették a hídfőt a Moraván és megkezdték a harcot Ger-
zerndorf város elfoglalásáért. Ezt a nagyon jelentős vasúti és közúti csomó
pontot a hitleristák erős védelmi góccá alakították át. A város elfoglalása 
után a hadosztály északkeleti irányba fejlesztette tovább támadását. 

Április 18-ára csapataink kijutottak Mistelbach—Ladendorf vonalába. Még 
aznap este jobbszárnyunkon átengedtük a 6. gárda-harckocsihadsereget és 
a továbbiakban ennek a nyomában haladtunk. 

Április 9-én kora reggel telefonon kerestek a 7. hadsereg törzsétől. A 
törzsparancsnok, Lukin vezérőrnagy, örömhírt közölt velünk: Grigorovics 
Mihail Frolovicsnak a Budapest alatti és komarnói kétszeres dunai átkelés 
sikeres végrehajtásáért a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa a Szovjetunió 
Hőse címet adományozta. Tisztjeink, tiszthelyetteseink és katonáink nagy
számú csoportját a Szovjetunió érdemrendjeivel és rendjeleivel tüntették ki. 

Lukin tábornok melegen gratulált ehhez az örömteljes eseményhez. 
Grigorovics tábornok éppen aludt az egységeknél végzett nehéz éjszakai 

munka után. Mégis úgy határoztam, hogy felkeltem. 
Mihail Frolovics egy szempillantás alatt felöltözött, rendbeszedte magát 

és kissé riadt hangon kérdezte: ,,Mi történt, Szergej Alexandrovics, ismét 
valami váratlan fejlemény?" 

— Igen, ismét egy fontos esemény, de nagyon kellemes az ön és az egész 
személyi állomány számára — válaszoltam. — Engedje meg, hogy köszönt
sem önt a Szovjetunió Hőse címmel történt kitüntetése alkalmából és je
lentsem, hogy hadtestünk nagyszámú tisztje és harcosa kapta meg a Szov-
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jetunió érdemrendjeit és rendjeleit a Duna sikeres leküzdéséért, Ercsi és 
Komárno körzetében és a további támadó hadműveletekben való részvé
teléért. 

A tábornok néhány másodpercig némán állt, önkénytelen mozdulattal 
megigazította gimnasztyorkáját, majd erősen összeölelkeztünk. Azután az 
ebédlőbe indultunk, ahol már megterítve állt az ünnepi asztal és a törzs 
beosztottjaival megünnepeltük ezt az örömteljes eseményt. Köszöntők hang
zottak el, amelyeket szovjet hazánkra és a német fasiszták feletti mielőbbi 
győzelemre ittunk ki. 

Zistersdorf elfoglalása után hadtestünk egységei folytatták az üldözést 
északnyugati irányba és elértük a Dyje folyót. A 7. gárdahadsereg kötelé
kében harcolva, áttörtük az ellenség szilárdan megerősített védelmét. 

A Vörös Zászló Rend átadása 

Ezután ismét lendületes támadás kezdődött. Május 8-án estére felszabadí
tottuk Znojmo csehszlovák várost. 

Amikor beértünk a városba, feledhetetlen látvány tárult elénk. Az utcá
kon sűrű sorokban állt a nép és örömujjongással fogadta a felszabadítókat. 
A lányok cseh nemzeti viseletben, virággal a kezükben jöttek elénk. Na
gyon sokan ennivalót hoztak és kínálgatni kezdték a szovjet harcosokat. 

Nem időzhettünk sokáig. A hadtest egységei folytatták az előnyomulást. 
Znojmo sokszáz lakosa jó tíz kilométernyire elkísért bennünket, voltak, 
akik kerékpáron, kocsin jöttek, de sokan gyalog tették meg ezt az utat. 

A Győzelem régvárt napja menetelés közben talált bennünket. A hitle
rista Németország kapitulációjának híre a tisztek és katonák örömújongá-
sát váltotta ki. Ám a fasiszták egyes csoportjai még mindig nem tették 
le a fegyvert. Ezért a hadtest egységei menetoszlopba fejlődtek és foly
tatták az erőteljes üldözést. Május 11-én estére Sedlöangtól nyugatra elér
tük a Vltava folyót. Itt a testvéri Csehszlovákia fővárosától, az arany Prá-
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gátol 30 kilométerre délnyugatra, fejezte be harci útját a Nagy Honvédő 
Háborúban a Vörös Zászló Renddel kiitüntetett „Bratislavai" 23. lövész
hadtest. 

* 

Húsz év telt el azóta, hogy a Duna partján elült a harci zaj. Magyar
ország és Csehszlovákia dolgozó népe híven őrzi a szovjet harcosok emlé
két, akik megszabadították őket a fasiszta rabságtól. . . „Bármerre járjunk 
Magyarország területén — mondotta Kádár János — mindenütt megtalál
juk a szovjet katonák sírját. Hősök nyugszanak ott, szovjet harcosok, akik 
életüket adták népünk szabadságáért. Hűen megőrizzük emléküket és 
ígérjük, hogy soha nem növi be a fű a sírjukhoz vezető utat." 

A szovjet harcosok vére a Duna partján, a kegyetlen harcokban nem 
ömlött hiába. Az eltelt húsz év alatt Magyarország és Csehszlovákia népei
nek élete gyökeresen megváltozott. E népek nagy sikereket értek el a 
szocializmus építésében. A szocialista népek testvéri közösségében a ma
gyarok, csehek, szlovákok együtt harcolnak az imperializmus ellen, a világ
békéért. 

Új élet született a Duna partján, új dalok szállnak az ősi folyam felett: 
a szabadság, az öröm és boldogság dalai. 
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y KIRÁLY JÁNOS ÉLETÚTJA 

Merényi László 

E sorok írója a Szovjetunió földjén járva, a' krími Alusta városában ta
lálkozott a magyar származású Király Jánossal, az intervenciós háború 
egyik kiemelkedő harcosáyal. Király elvtárs — akivel több napot együtt 
töltöttem — elmesélte életét s hozzájárult ahhoz, hogy visszaemlékezései 
alapján pályafutása történetét megírhassam. A folyóirat terjedelmi kor
látait figyelembe véve, a rendelkezésemre álló anyagot eléggé le kellett rö
vidítenem, de úgy érzem így is sikerült megrajzolnom egy magyar inter
nacionalista harcos életútját. 

* 

Király János 1893-ban született a Szabolcs megyei Ör községben. Sze
gényparaszti családból származott. Édesapja (kit (Szintén Király Jánosnak 
hívtak) 4 hold földet bérelt a vajai Vay grófok birtokán. Elég nehezen él
tek, s a fiatal Király Jánosnak csak 6 elemi elvégzésére volt. lehetősége. 
Ifjú korában sok összetűzése volt a csendőrökkel. A választásokon mindig 
a 48-as ellenzékiek mellett tüntetett, s verekedett is a kormánypárt hí
veivel egy alkalommal. 

Egészen 1914-ig nem mozdult ki Szabolcs megye határai közül. A világ
háború kitörése azonban fordulatot hozott életében. 1914. augusztusában 
a 21 éves Király Jánost behívták: Szatmárnémetibe vonult be, az 5. hon
véd huszárezredhez. Innen később Kassára vitték — majd átirányították 
Szécsénybe a 11. honvéd gyalogezredhez. Király Jánost — akárcsak szá
mos falubelijét — a háborús lelkesedés nem ragadta magával, s hamar 
szerzett rossz tapasztalatokat az úri tisztekről és az emberi méltóságot 
lealázó kiköttetésről. 

1914 novemberében vitték a harctérre. Az uzsoki szoroson átkelve, a 
galíciai erdőkben került először a tűzvonalba. 1914—15 telén részt vett a 
kárpáti védelmi harcokban. „Gyakran éjjel is meneteltünk — emlékezik 
vissza — s sokszor annyira kimerültünk, hogy állva elaludtunk. A tisztek 
lopták az élelmet. Nekünk, bakáknak papírbakancsok jutottak a kegyet
len kárpáti télben." Lába meg is fagyott, s ezért hetekig volt kórházban. 
1915 áprilisában egy rövid időre haza is mehetett falujába. Ekkor látta 
utoljára otthonát. 

1915 májusában Jászberénybe vonult be ismét. Lengyelországba vitték, 
hol már ekkor folyt a Monarchia hadseregének előrenyomulása. Lemberg, 
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majd Lublin városokon keresztül ért csapata Breszt-Litovszk alá. Király 
János és társai közben jó baráti kapcsolatba kerültek a lengyel lakosság
gal. „Sokat panaszkodtak nekünk a németek miatt. Ezek a germán kato
nák nagyon gorombán bántak a lengyelekkel. Minket is nagyon gőgösen 
kezeltek, s ahol csak tehették, a szálláshelyről igyekeztek kitúrni bennün
ket. Mi természetesen nem hagytuk magunkat, s gyakran összekaptunk a 
németekkel." 

Breszt-Litovszk ostromakor kitűnt bátorságával, s ezért őrvezetővé lépett 
elő. Ez azonban nem változtatta meg véleményét a háborúról. Barátaival 
szűkebb körben gyakran szidták ezt a véres mészárlást. „Különösen az ve
tődött fel bennünk sokszor, hogy mi értelme van ennek az egésznek? Mi 
mindnyájan jó magyarok voltunk, szerettük hazánkat, de kezdtük úgy 
látni, hogy ez az egész háború nem a mi érdekünk, hanem a németeké." 

Breszt-Litovszk bevétele után a volkiniai hadszíntérre került. 1915 októ
berében ezredével Tarnopolban bekerítették. Október 11-én orosz hadi
fogságba esett. „Ezt a dátumot nem felejtem el, amíg élek. Hiszen egész 
további életem ettől kezdve Oroszországban zajlik le." 

A fogoly Király Jánost először Kijevbe vitték. Később a szibériai" Irkuckba 
hurcolták. 1916-ban azonban visszavitték az európai Oroszorszába, mert 
szükség volt a jó erőben levő foglyok munkájára a novgorodi kormányzó
ságban a Sekszna folyóhoz vezető csatorna építésénél. Kegyetlen munka
feltételek mellett dolgoztak, s így a még oly szívós természetű Király 
János is súlyosan megbetegedett. Ezért 1917. elején átmenetileg felmen
tették a robot alól. 

Mint lábadozó beteget egy alkalommal kiengedték az egyik közeli fa
luba. 1917 márciusa volt ekkor. E látogatása alkalmával tudta meg Király 
elvtárs a falusiaktól a februári demokratikus forradalom hírét, amelyet a 
fogolytábor parancsnoksága eltitkolt előttük. Lázas érdeklődéssel hallgatta 
a híreket a szabadságról, a zsarnokok elkergetéséről, a 8 órás munkaidő
ről. Király János, midőn visszatért a táborba, elmondta mindezeket fo
golytársainak. Megindult körükben a szervezkedés. Követelték a 8 órás 
munkaidőt (az addigi 12 órással szemben). Árulás révén azonban a pa
rancsnokság tudomást szerzett a mozgalomról. A vezetőket — köztük Ki
rályt is — félholtra verték, majd lecsukták. 

Ezután Király Jánost és társait Irkuckba vitték. Az ottani táborban azon
ban életük nem volt olyan kedvezőtlen; kapcsolatot tudtak ugyanis léte
síteni a városi lakossággal. Irkuckban voltak már jelentős munkásszerve
zetek, sőt a szocialisták egy-két alkalommal még a táborba is kijöttek, 
hogy előadást tartsanak a fogoly-katonáknak. Ekkor ismerkedett meg Ki
rály János a szocializmus eszméjével (melyről bizony odahaza falujában 
nem sokat hallhatott), s lett ennek lelkes híve egész további életében. 

ősszel az orosz 11. gyalogezred katonáival együtt számos magyar fogoly 
ment ki burgonyát ásni Irkuck határába. Király János is ott volt, sőt — 
miután időközben kitanulta a cipészmesterséget — később is velük ma
radt. Az orosz katonák hamarosan megbarátkoztak vele, s egyáltalán nem 
ellenségként kezelték. S egy zivataros éjszakán (1917. novemberét írták 
ekkor) új forradalom híre érkezett laktanyájukba. A közkatonák azonnal 
melléje álltak, s Királyhoz ekkor így szóltak: „Gyere velünk, János! Har
colj velünk a szabadságért!" Király természetesen csatlakozott hozzájuk. 
Ekkor vált ő is a szocialista forradalom harcosává. 

Irkuckban 1917. novemberében 9 napig tartott a harc. A forradalmár 
katonák — egyesülve a felfegyverzett munkásakkal — nehéz küzdelemben 
álltak a régi rend híveinek erőivel. Király János a pontonhíd védelménél 
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harcolt. „Egy gimnázium épülete állt mellette; ezt védtük napokon ke
resztül. Az ellenség egyik éjszaka bombákat dobott be; aki a földszinten 
lakott, meghalt." Végül győzött Irkuckban is a forradalom.1 1917 decem
berében „nemzetközi légió" alakult a városban, a vörös gárda támogatá
sára. Tagjai legnagyobbrészt magyarok voltak. Király elvtárs is belépett 
soraikba, mint lovas katona. 

Kezdetben csak rendfenntartó feladatokat kellett ellátniuk. Ez nem ment 
nehezen, mert Irkuckban és környékén gyorsan megszilárdult a szovjet
hatalom. Ám 1918 elején megkezdődött a japánok által támogatott ellen
forradalmi lázadás. Király elvtárs a mandzsu határ közelében „sztáncija 
Borzá"-nál esett át a tűzkeresztségen. Ezután Olovjánná2 falunál harcolt 
Szemjonov ellenforradalmi bandái ellen. Az Ónon folyón átkelve hátába 
kerültek a fehéreknek, s tönkreverték őket.3 Ezzel Szemjonovék lázadása 
csúfos kudarcba fulladt. Igaz, az ellenforradalmárok februárban, majd már
ciusban ismét támadtak — idegen segítséggel. Azonban ezúttal is vissza
verték őket. Király elvtárs közben fontos harci tapasztalatokat szerzett. 

1918 tavaszán a csehszlovák légiók ellenforradalmi lázadása súlyos hely
zetbe hozta a szovjethatalmat Szibériában. A nagy „transzszibériai vasút" 
az ellenség kezébe került. Király János csapata Nizsnij-Udinszknál került 
szembe velük; egy bányászezred támogatta őket. A jól felfegyverzett el
lenséggel azonban visszavonulásra kényszerültek. Később azonban a Bé
lája és a Kitoj f oly óknál feltartóztatták az ellenforradalmár lázadók előre
nyomulását. 

A tízszeres túlerőben levő ellenség körülzárta Irkuckot. A rendőrség 
árulása következtében a város elesett. 1918 nyarának elején Király elvtárs 
a „sztári-csitinszki trákt" útvonal védelménél harcolt mintegy másfél hó
napon keresztül. Miután megsebesült, a csitai kórházba került. Itt egy is
merősével találkozott, aki azt tanácsolta neki, hogy ne menjen vissza a 
csapatához, mert azt biztosan szétverték már, hanem jöjjön majd az ő 
egységéhez az Amur vidékére. Király elvtárs azonban nem akarta el
hagyni eddigi harcostársait. Ezért felgyógyulása után — 1918 szeptembe
rében — visszament alakulatához. 

Király János visszatért oda, ahol sebesülésekor csapata volt, itt azon
ban már nem találta társait. Később megtudta, hogy egysége a mongol 
határ felé ment. Utánuk eredt, s találkozott is velük. Megtudta tőlük a 
szomorú valóságot: azt, hogy a csapatot bizony szétverték/1 „A helyzet 
nagyon kilátástalannak tűnt. A reményt azonban nem vesztettük el, ha
nem elhatároztuk a harc folytatását. Az adott körülmények között azonban 
nem volt más megoldás, minthogy kis csapatokra oszoljunk." Király elv
társ tagja lett egy 14 főnyi — legnagyobbrészt magyarokból álló — cso
portnak, mely a grúz Karalandasvili vezetése alatt állt. 

A Bajkál-tótól délre, a mongol határ mentén tevékenykedtek. Nehéz 
dolguk volt, hiszen az ottani parasztok többségükben kulákok voltak, akik 
ellenséges érzülettel viseltettek a vörösök iránt. Egy ideig bizony nem volt 
tanácsos a falvak közelében mutatkozniuk, ha nem akarták, hogy a lako
sok észrevegyék és feljelentsék őket. Király elvtárs és társai azonban ebben 

1 November 19-én. Vö. : Győrkei Jenő—Józsa Antal: Magyar In te rnac iona l i s t ák a Nagy 
Októberi Szocialista Fo r r ada lomban . Budapes t , Kossu th , 1957. 24. o. 

2 Uo. 175. o. Lá sd m é g : Hadtör téne lmi Köz lemények , (a tovább iakban HK.) 1957. 3—4. sz . 
39. o. 

3 Uo. 33. o. 
4 „Augusz tus végén az e l lenforradalom tú lere je köve tkez tében a frontot nem lehete t t t ovább 

ta r tan i , a m e g m a r a d t m a g y a r vörösgárd i s ták a h e g y e k b e és a ta jgába vonu l t ak vissza . . . " 
Györkéi Jenö—Józsa Antal: i. m. 36. o. 
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a reménytelennek látszó helyzetben is képesek voltak bátor vállalkozá
sokra. „Egy alkalommal éjszaka támadtuk meg az egyik fehér csapatot. 
A falu végre kiállított őrüket egyik medvevadász "társunk intézte el tőr
rel. Ezután behatoltunk a faluba. Mi hatan rajtaütöttünk azon a házon, 
ahol a tisztek laktak. Részeg mámorukban mélyen aludtak •— mi ébresz
tettük fel őket. A közkatonák simán megadták magukat; -közülük többen 
csatlakoztak is hozzánk . . . " 

A bátor kis csoport ősz végén már mintegy száz főt számlált. A Jab
loňoví j-hegységben tevékenykedtek, de inéha feltűntek a mongol határ 
mentén is. (Egy-két alkalommal Mongolia területére is áttévedtek.) Hely
zetük továbbra sem volt rózsás. ,,Más — velük együttműködő — csopor
tokat a fehérek elfogtak. Ránk is valóságos haj tó vadászatot rendeztek. 
A bujdosás nehéz korszaka volt. Sokat éheztünk; gyakran csak füvet és 
fakérget ettünk. Az volt azonban a legborzasztóbb, hogy segítségre sehon
nan sem számíthattunk. A Vörös Hadsereg ekkor még messze volt, túl az 
Urálon . . . 

1919 tavaszán a helyzet változott. Kolcsak ellenforradalmár lázadói sú
lyos vereségeket szenvedtek az európai Oroszországban. Hogy csapataik 
harctéri veszteségeit pótolják, a fehérek elkezdtek Szibériában sorozni. 
Kolcsakék kényszertoborzása a parasztok hangulatát megfordította. „Most 
már kezdték szidni a fehéreket. Az emberek kezdtek közeledni hozzánk. 
A szökevények egyre-másra jelentek meg nálunk." Most már a falvakban 
sok hívük volt a vörös partizánoknak. Ez természetesen felbőszítette az 
ellenséget. „Büntető expedíciókat indítottak Kolcsakék egyes »vörösökkel 
cimboráló-« falvak ellen. Sok házat felgyújtottak és a lakosokat megtize
delték. Ez viszont jó agitáció volt a fehérek ellen." 

A partizáncsapatok létszáma növekedett. Sokan csatlakoztak hozzájuk a 
falvakban. Király elvtárs már ekkor parancsnoka volt az egyik partizán
csoportnak. 1919 őszén a Fekete-Klucs, majd az Uszoli folyóknál került 
szembe az ellenséggel. Nehéz harcok után a fehéreket megverték. Ezután 
nagy elhatározásra jutottak. Az Irkucktól északra fekvő „alexandrovszki 
centrál" elfoglalását tervezték. Itt politikai foglyokat őriztek. A terv az 
volt, hogy ezeket kiszabadítják, s ezzel is növelik a partizánsereg létszá
mát. Sajnos, árulás történt soraikban. A fehérek előbb ágyúkkal össze
lőtték a politikai foglyok börtönét (legyilkolva a rabokat), majd erős egy
ségekkel várták a vörös támadást. Mire a partizánok odajutottak, nagy el
lenséges katonasággal kerültek szembe, s az alexandrovszki centrál elfog
lalása nem sikerült. 

A vörös partizánok az Angara egyik oldalán álltak, míg az ellenség a 
másikon. Király Jánosék elhatározták, hogy — ha meg is állították őket 
a fehérek Alexandrovszk előtt — meg nem futamodtak. „Cselt kellett al
kalmaznunk. Ha nem tudtunk a folyón átkelni tömegben, meg kellett kí
sérelnünk kettesével. A hosszú Angara egyes kevésbé őrzött szakaszain 
keltek át párosával a mieink. Később aztán a kisebb egységek egyesültek 
és támadásba mehettek át." Király elvtárs csapata felszabadította Alonka 
falut, majd északi irányban megkezdték az előrenyomulást. Miután Zsiga-
lovból kiűzték az ellenséget, a partizánok egészen Verhalenszkig jutottak 
el (Irkucktól 500 km-re északra). 

1919 decemberében nagy feladat hárult rájuk: a Jeniszei és a Csendes
óceán közti vidék szívének, Irkucknak a felszabadítása. A Bajkál-tó 
mentén harcolva nyomultak előre a nagyváros felé. Mintegy 7000 fő volt 
már ekkor a partizánok létszáma. Kemény harcban megállás nélkül űzték 
az ellenforradalmárokat. Miután az irkucki munkások is támogatták őket. 
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1920 januárjában sikerült e nagy várost felszabadítaniuk. Király János 
csapata élén az elsők között nyomult be a Bajkál-vidék központjába. 

Miután az ellenség Irkuck vidékéről gyorsan elmenekült, mintegy 2—3 
hétig csend uralkodott. Ekkor azonban újabb megpróbáltatással kellett 
szembenézniük. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ekkor még az általuk 
felszabadított terület ellenségtől volt körülvéve; tőlük keletre japánok, 
nyugatra az omszki ellenforradalmi kormány csapatai álltak. A Vörös 
Hadsereg ekkor még az Ural vidékén harcolt. „Igaz, itt súlyos csapást 
mért már a fehérekre, ez azonban nem jelentett teljes tehermentesítést 
számunkra. Sőt Kapel ellenforradalmi csapatai nyugat felől támadást in
dítottak az irkucki terület visszafoglalására, hogy az utánpótlási vonaluk 
Vladivosztok felől biztosítva legyen/' Király elvtárs csapatával kemény 
harcokat vívott a Kitoj és Bélája folyóknál. Fel is tartóztatta a táma
dókat. 

Alighogy elmúlt ez a veszély, máris jött a hír: északi irányból Szukon 
fehérgárdista tábornok fenyegeti Irkuckot. 1920 márciusa volt ekkor. Ki
rály János egységével megint a legveszélyeztetettebb pontra állt. A Baj-
kál-tó partjainál heves harcokba keveredtek. „Folyt a küzdelem száraz
földön és vízen egyaránt. Partizánjaink hajóval mentek a baj káli kis szi
getekre, hogy oda az ellenség be ne fészkehesse magát." Végül Birulká-
nál zajlott le a döntő csata. A támadó fehéreket tönkreverték. „Sajnos, 
az ellenséges parancsnokoknak sikerült elmenekülniük. A Bajkál zajlott 
ekkor, és emiatt embereink nem tudtak a futók után menni." 

Nem sokra rá bekövetkezett, amit már két év óta vártak: megérkezett 
a Vörös Hadsereg.5 Az itt küzdő partizánok most már nem voltak többé 
kénytelenek minden oldalról bekerítve harcolni, hiszen egyesülhettek az 
anyaországgal. Ez a tény igen fokozta önbizalmukat. „Az ellenség annál 
fejvesztettebb volt. Jellemző, hogy az eddig elég hosszú időn át velünk 
szembenálló cseh légionáriusok hangulata is megváltozott. Most már na
gyon szidták a fehéreket, hogy azok becsapták őket. Kifejtették, hogy 
minden vágyuk minél hamarabb hazamenni. Mi ezt a szándékukat segí
tettük megvalósítani." 

Király elvtárs az érkező Vörös Hadsereg soraiban sok magyar honfi
társával, régi ismerősével találkozott. „Büszke voltam, hogy a mi népünk 
fiai közül mennyien harcolnak itt a világforradalomért." Mikor a magyar 
vöröskatonák valahányszor összejöttek, volt miről mesélniük egymásnak. 
Sok szó esett az előző 1919-es években létrejött magyar proletárdiktatúrá
ról és a rákövetkező véres ellenforradalomról. (Ezekről eddig Szibériába 
csak igen kósza és hiányos tájékoztatások jöttek.) Megismerkedett Zalka 
Mátéval is, kiről már eddig is sokat hallott. „Igaz, hogy ő csapatával a 
szomszédságban harcolt, Krasznojarszknál. Ez a »közeli szomszédság« azon
ban szibériai viszonylatban mintegy ezer kilométert j e len te t t . . . " 

1920 májusában ideiglenes fegyverszünet jött létre. Megalakult a „Tá
vol-Keleti Köztársaság" nevű ütközőállam, amelynek népe a szovjet állam
mal rokonszenvezett, viszont japán megszállás alatt állt. Eléggé rendelle
nes és ideiglenes állapot volt ez, amely nem is tartott sokáig. Miután a de
markációs vonalon japán provokációk történtek, megérkezett a parancs: 
„Előre a japánok ellen!" Király elvtárs csapatával részt vett a csitai üt
közetben. Itt a japán intervenciósokat megverték. Innen Verhnyeudinszkig 
nyomultak előre,t hol aztán átmenetileg megálltak. 

5 1929 elején a Vörös Hadsereg felszabadította Szibériát. Györkéi Jenő—Józsa Antal: i. m. 
41. o. 
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Király Jánosék ekkor sem tétlenkedtek. Ha a hadszíntér nagyjából vál
tozatlan is maradt — találtak ők maguknak való feladatot. „Gyakran őr
járatokat indítottunk a japánok háta mögé. Vezetőnk mindig akadt a 
helyi lakosság soraiból, s annak útmutatásai szerint haladtunk a vége
láthatatlan sűrű őserdőben. Felderítő tevékenységünk általában sikerrel 
járt. Ezzel azonban nem elégedtünk meg; rajtaütésszerű támadásokat is 
hajtottunk végre. Egy alkalommal lecsaptunk egy fehér kozák csapatra. 
Két katonájukat elfogtuk, míg a többiek fejvesztve menekültek . . . " 

Később megindulhatott 1920 júniusában az újabb nagy támadás a ja
pánok ellen. Gangot állomásnál zajlott le a nagy csata, mélyben Király 
elvtárs is részt vett. A japánok újból vereséget szenvedtek. ,,A mieink 
hangulata igen lelkes volt. Már abban bíztunk, hogy ha így megyünk 
tovább előre, meg sem állunk a Csendes-óceánig. Ám három nappal az üt
közet után megérkezett a fegyverszünet híre." Átmeneti csend támadt a 
távol-keleti hadszíntéren. 

Egy héttel a fegyverszünet után Király Jánost — már akkor jónevű 
partizánparancsnokot — Moszkvába hívták parancsnokképző iskolára. Ki
rály elvtárs vonatra ült s elhagyta Szibériát. 1920 június és szeptember 
között volt a moszkvai tiszti iskola hallgatója. Sok magyar bajtárssal ta
lálkozott nemcsak a hallgatók soraiban, hanem az oktatók között is. Az 
iskola előadói között volt — többek között — Kapitány Gyula volt vezér
kari0 százados és Almási főhadnagy is. Mikor pedig Kun Béla Moszkvába 
érkezett, mindnyájan kivonultak üdvözlésére; a Magyar Tanácsköztársaság 
e kiváló vezetője pedig később meglátogatta őket az iskolán. 

Ám nem sokáig maradhatott Király elvtárs az elméleti tanulás résztve
vője. Ismét várta őt a gyakorlati harci tevékenység. Mikor 1920 szeptem
berében ellenforradalmi jelenségek híre érkezett a Kaukázuson túlról, az 
egész tiszti iskolát Bakuba vezényelték. Hajóval mentek lefelé a Volgán. 
„Jellemző az akkori nehéz viszonyokra, hogy mindnyájan egy uszályon 
mentünk, mégpedig olyanon, amelyen lék volt. Néha majdnem elsüllyed
tünk." Asztrahányból másik hajó vitte őket Bakuba. 

Azerbajdzsánban nehéz volt a szolgálatuk. Bandák garázdálkodtak ezen 
a területen. „Olyan volt az életünk, hogy nappal tanultunk, éjjel pedig őr
szolgálatot teljesítettünk. El lehet képzelni, hogy alvásra nagyon kevés idő 
jutott." Király elvtárs is részt vett nem egy bevetésen a lázadó hordák el
len. 1920 végére a tiszti iskolások szép eredményeket értek el. A bandákat 
szé j j elverték, s maradványaik véres fejjel menekültek Perzsia felé. 

Király elvtárs 1921 márciusában Grúzia földjén harcolt. Részt vett Tbiliszi 
ostromában. „Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy ezúttal nem vad fe
hérgárdisták, hanem félrevezetett munkások ellen kellett harcolnom. A 
mensevikek eléggé befolyásuk alatt tartották az ottani dolgozókat, s azok a 
»szocializmus« jelszavával fordultak ellenünk. Csak később látták be, hogy 
nekünk van igazunk." Tbiliszi után a Grúz Hadiút mentében vett részt a 
tisztogató hadműveletekben egyes felkelő csoportok ellen. 

Miután Grúzia földjén biztosították a szovjet hatalmat, Király elvtársat 
a kötelesség Örményország földjére szólította. Csapatával együtt részt vett 
Jereván felszabadításában. A szervezett ellenállás hamar megszűnt; annál 
több bajuk volt a hegyekben kóborló „dasnák" bandákkal. Sokat harcolt 
ellenük Király elvtárs a zengezuri hegyekben. „A dasnákok mellett török 
nacionalista banditák is garázdálkodtak örmény földön ekkor. Ez utóbbiak 
azt akarták, hogy ozmán föld legyen ez az egész vidék. Énnek érdekében 

6 HK. 1957. 3—4. sz. 68. o. 
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kegyetlenül gyilkolták a szerencsétlen örmény lakosságot. Amerre jártak, 
pusztítás maradt utánuk, ökölbe szorult a kezünk, amikor Karaklisz kis
városban egyik kútból 9 halottat szedtünk ki, kiknek legyilkolása szintén 
az ő bűnük volt . . ." 

Király elvtárs nem sokáig maradt a Kaukázuson túl. Mihelyt a Kaukázus
tól délre a rend helyreállt — mint tisztet — Moszkvába küldték azonnal. 
Amint a szovjet fővárosba ért, Bljuher marsall (akkoriban a Vörös Hadse
reg legfőbb vezetőinek egyike), magához hívatta. „Megmondta nekem, hogy 
most a Távol-Keleten lesz szükség tapasztalt és kemény legényekre. Rám, 
mint volt partizánparancsnokra számít. Én természetesen vállaltam az 
újabb feladatot." Király eltársat ismét a Bajkál vidékére helyezték. 

Először Csitába került, majd csapatával az 1. bajkáli lovas hadtest kere
tében a mandzsu határra küldték. „Elég hosszú vonalat kellett védenünk. 
Kevés időnk volt pihenésre, hiszen állandó bevetésen voltunk az ellenfor
radalmár bandák ellen. Ezen á határszakaszon bizony sokszor százkilomé
tereket kellett lovagolnunk az őserdőben." Király elvtárs a mandzsu határ 
mentén több kisebb ütközetben vett részt. 

Nem sokáig lehetett azonban itt, mert újabb parancsot kapott. Az észak
keleti frontra helyezték el. „Kellemes meglepetésemre egykori parancsno
kom és bajtársam: Karalandasvili volt megint a főnököm." Nehéz feladatot 
kaptak: Pipiláj lázadó hordáit kellett kiverniük Jakuck városából. Nehéz 
volt az út odáig. Háromezer kilométer (!) utat kellett megtenniük szánon. 
„Micsoda óriási távolság volt is ez! Bizony közben számtalanszor eszembe 
jutott, hogy valamikor nagy szó volt, ha falumból megtettem öt kilométer 
utat a következő községbe. Most aztán hozzászokhattam a szédítő messze
ségekhez . . . " 

Jakuck felszabadítása után a következő feladat az volt, hogy a lázadó 
fehér bandákat a Csendes-óceán felé nyomják vissza. Ujabb kétezer kilo
méter út következett Ochock felé. „Megint szánon tettük meg az utat. A 
távolságok már ezúttal nem is voltak olyan szokatlanok." Az üldözés sike
res volt. A fehéreket szétverték; Pipiláj parancsnokot is elfogták. S egy 
1922-es késő téli napon megpillantották a tengert. „Leírhatatlan érzés volt 
számomra, mikor a Csendes-óceán habjai zúgtak lábaim alatt. Még életem
ben nem jutottam el ilyen messze szülőföldemtől. . ." 

1922 tavaszától 1923 nyaráig az Ochooki-tenger partvidékén, majd az 
Amur mentén teljesített határvédő szolgálatot. „Néhányszor japán ügynö
köket fogtunk el. Volt elég bajunk a mandzsúriai »hunhuz« bandákkal is; 
ezek nem politizáltak, hanem egyszerűen csak raboltak, ennyiben egy fok
kal becsületesebbek voltak az imperialistáknál és a fehérgárdistáknál. Ezek 
a hunhuzok később már nem mertek átjönni, mert nagyon féltek tőlünk; 
inkább maradtak Mandzsúriában, ahol az ottani zavaros viszonyok köze
pette biztonságosabban tudtak fosztogatni." 

1923 nyarán Király elvtársat újabb iskolára küldték Irkuckba. Majd — 
még ugyanennek az évnek a végén — váratlan fordulat következett be 
életében. Leszerelési parancsot kapott. „Bizony, szokatlan volt megválni az 
egyenruhától, amelyet éveken át viselt. Furcsa érzés volt ismét civilnek 
lenni, miután kilenc éven át katonának számítottam . . . " Király elvtárs 
erdész lett. Először a Bajkál-tó vidékén levő hatalmas erdőségekben dolgo
zott. Később — a 30-as évek elején — Közép-Ázsiába került. 

Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbekisztán, Tádzsikisztán: ezek a távoli szov
jet köztársaságok voltak Király elvtárs életének újabb állomásai. A hatal
mas Tien-Sán, majd a Pamir vidékeit eléggé jól megismerte. Ezen a vidéken 
erdészként dolgozni nem volt éppen zavartalan és békés foglalkozás. Gyak-
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ran törtek be bandák a szomszédos Afganisztánból a Kínai-Turkesztánból. 
,,Itt bizony nem szakadtam el a katonai gyakorlattól. Mert bizony nem
csak erdészek, hanem határőr-kisegítők is voltunk. Gyakran bizony éjszaka 
felvertek álmomból, hogy megint itt vannak a banditák, lovat lopni és er
dőt gyújtogatni. • Ilyenkor aztán kaptam a puskát, lóra ültem, és mentem a 
határőrökkel e nemkívánatos látogatók üldözésére. Legtöbbször sikerült is 
ezeket elfognunk . . ." 1938-ban volt utoljára ilyen bevetésen. 

A honvágy érzése gyakran kínozta -Király elvtársat. Mikor befejeződtek 
az intervenciós háborúk, gondolt arra, hogy látogatóba hazautazik. Rokon
sága azonban megírta, hogy haza ne jöjjön, mert rögtön letartóztatnák. (így 
járt bátyja: Király Sándor is, aki a kaukázusi fronton harcolt Gyenyikin 
ellen, a résztvevője volt a „vasáradatnák"1). Csak levélben tartotta az ösz-
szeköttetést az otthoniakkal. Édesapja halála (1927) után ez a kapcsolat is 
megszakadt. 

1941-ben Leninabadban élt, amikor Hitler hordái rátörtek a Szovjet
unióra. Király elvtársat (ki már túl volt a hadköteles koron) nem hívták be 
katonának. Erdészként azonban most is gyakran teljesített őrszolgálatot. 
1944-ben Taskentbe került. Ennek az évnek az őszén hallott először szülő
földjéről a rádióban. Debrecen felszabadulását megtudva, azonnal a nem 
messze levő szabolcsi vidékre gondolt. „Vajon hogyan fogadják szülőfalum
ban a mieinket? Vajon hogyan fog ott kibontakozni az új élet, grófoktól 
és csendőröktől mentesen? Vajon kik élnek még a régi derék emberek kö
zül? Ezek a kérdések foglalkoztattak engem esténként. Ügy sajnáltam, hogy 
én oly messze távol élek tőlük . . . " 

Taskentben 1950-ig élt, majd onnan került át a Krímbe. Ott dolgozott 
tovább, míg aztán nyugdíjba nem ment. Megbecsült ember, mint a SZKP 
régi tagja és veterán vöröskatona. Az utóbbi években nagy élmény volt 
számára, hogy 1959-ben Magyarországra látogathatott. „Negyvennégy esz
tendő után ismét viszontláthattam szülőföldemet. Bizony, alig ismertem rá 
a hazai vidékre. Több, mint négy évtized után olyan jól esett e nagy vál
tozásokat nézni. Láthattam a falum népét, ma is élő sok egykori ismerő
sömet jólétben és boldogságban. Éreztem, hogy nem harcoltam hiába. Mert 
az ő szabadságukért folyt a küzdelem akkor is, mikor annak színhelye a 
messzi Szibériában és Közép-Ázsiában v o l t . . . " 

Nagy idők élő szemetnúinak szavai mindig érdekesek a történész szá
mára. Különösen vonatkozik ez olyan esetekre, amikor vérzivataros korban, 
nagy messzeségekben zajlanak le fontos események. A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom és az intervenciós háború harcaiban százezernyi magyar 
munkás és paraszt vett részt. Sok írásos emlék maradt fenn tevékenysé
gükről, de távolról sem annyi, amennyi teljes képet tudna adni részvéte
lükről a szocialista forradalomban. 

Ezért érdekesek a mi számunkra az olyan visszaemlékezések, mint Ki
rály Jánosé. Az általa rendelkezésünkre bocsátott anyag a következő okok
ból jelentős: 

1. Számos adatkiegészítéssel szolgál a magyar vöröskatonák részvételéről 
a szibériai távol-keleti és kaukázusi forntszaikaszokon az 1917—22. kö
zötti időszak küzdelmeiben. Király János pedig ezekből a harcokból nagyon 
is kivette részét. (így ismeretlen volt eddig a Karalandasvili vezette — jelen
tős részben magyarokból álló — partizáncsoport 1918—19. évi működésére 
vonatkozó anyag.) 

7 Célzás Szerafimovics ismert regényére. 
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2. Igen keveset tudunk még arról, hogyan szolgálták a szovjet haza vé
delmét az intervenciós háború befejeződése és a Nagy Honvédő Háború ki
törése közötti időszakban az ott élő magyar elvtársak. Király János 1922— 
23. évi határőri szolgálatáról, valamint a 30-as években a közép-ázsiai Tien-
Sán és Pamir hegyekben a betörő bandák elleni elhárító tevékenységéről 
szóló emlékezései ezen a téren hézagpótló szerepet töltenek be. 

3. ,,Az én életem olyan mozgalmas és eseménydús volt — mondotta Ki
rály elvtárs —, hogy talán még regényíró sem tudná izgalmasabb formába 
önteni." Valóban, az ő élete és pályafutása író tollára kívánkozik. Király 
János megérdemli mindnyájunk megbecsülését. Élete és bátor harca a szov
jethatalomért példakép lehet az ifjúság számára. Ha nem is emelkedik 
ki annyira társai sorából, mint Zalka Máté — kétségtelen, hogy a szocia
lista forradalom magyar harcosainak átlagából kimagaslik. 
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EGY REPÜLÖVALLALKOZAS TÖRTÉNETE 
Fekete Rezső 

1944. késő őszén 

November elején az ország még fel nem szabadított területein vadul tom
bolt a hitlerista-nyilas rémuralom: a fegyházak udvarán és sok más isme
retlen helyen válogatás nélkül állították fel a kivégző négyszögeket. Aztán 
sorra eldördültek a lövések, megfeszültek a hurkok és a hazafiak százai ki
múlva hulltak a porba. A börtönökbe éjjel-nappal folyt az esztelen kínzás, 
az utcákon hullámzott a csendőrök által terelt zsidóság sora — s jaj volt 
annak, akiben felcsillant az emberség és egy szelet kenyeret nyújtani meré
szelt valamelyik szenvedőnek: véresre verték és a sorba kényszerítve me
netelhetett ő is a haláltábor felé. A fasiszták észvesztett tobzódása volt ez. 

Az utcákon kijárási tilalom gátolta a szabad mozgást — és mindenki gya
nús volt, aki élt. A nép kimondhatatlanul nehéz és véres napokat élt át. 
S ha valaki szavát felemelve tenni mert ellene, az életét kockáztatta. 

És mégis akadtak vállalkozók: az első vonalban nap mint nap csökkent 
a magyar katonák ellenállása; egyre többen mentek át fegyverestől vagy 
anélkül a Vörös Hadsereg csapataihoz; itt is, ott is felrobbant egy üzem
anyagtartály, kiürült egy-egy fegyverraktár — és a hátországban is egyre 
több és hangosabb volt a „Nem!" Tetteikkel és harcba hívó szóval adtak 
életjelt magukról a kommunisták és antifasiszták, az igaz hazafiak, akik 
szembeszállva az önkénnyel példát mutattak az egész magyar népnek. Fi
zetségük? Talán golyó, talán kötél, vagy egyszerűen agyonverés — nem 
volt drága ebben az időben az élet. . . 

* 

A VII. hadtestparancsnokságon — ahová a repülőgépvezető iskolától ve
zényeltek — teljesítettem szolgálatot, mint sebesültszállító. Fiz-Storch típusú 
repülőgépemen hatalmas vöröskereszt jelezte, hogy fegyverzetem nincs: ha
csak a világítópisztolyomat és oldalfegyveremet nem számítjuk annak. 

A sebesültszállítás végrehajtásához rendelkezésemre állt egy üzemanyag
gal megrakott teherautó négy főnyi őrszemélyzettel, akik esetenként ellát
ták a gép őrzését is. 

Repülőtereim, illetve leszállóhelyeim általában a hadosztályparancsnok
sághoz közel eső legelők, tisztások és nagyobb parkok voltak. Gépem nagy-
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szerű repülőtulajdonságokkal rendelkezett. Ehhez hozzájött még az évek 
hosszú során szerzett tapasztalatom. Számtalan esetben oldottam meg 
egy-egy mentést, amikor súlyos sebesülteket szállítottam segélyhelyre. 

A hadtest szeptember eleje óta állandó visszavonuló mozgásban volt. Ko
lozsvár—Nagyvárad—Biharkeresztes—Érmihályfalva után a síkságra kiért 
szovjet hadseregtől súlyos csapást szenvedett csapatok parancsnokságát egy 
nagy húzással egészen Sárbogárdra rendelték vissza. Gépem leszállásra al
kalmas helyet itt csak a cecei legelők nyújtottak, mert az őszi esők miatt 
túlázott talaj máshol nem kecsegtetett baj nélküli földretéréssel. A repülő
gépet egy kis akácosban rejtettem el, én pedig egy közeli parasztházban 
szállásoltam be. 

Részben az esők, de főleg a magam nyugalma miatt átrepültem Székes
fehérvárra, hogy a sok viszontagságos terepleszállás után a javítóüzemben 
átnézessem a futóműveket. Egyébként a gépnek nem volt semmi különö
sebb baja. Itt ért a sikertelen kiugrási kísérlet és Szálasi hatalomátvételé
nek a híre . . . 

Az óriási területen elnyúló cecei kastély kerítése mögé gyűjtötték az ala
kulatokat, hogy feleskessék a ,,nemzetvezetőre". Egy hirtelen elhatározás
sal „sürgős" javítást kezdtem a gépemen, s annak burkolatát leszedve, 
nyakig olajosan, de megúsztam az esketési szertartást. 

A szülői házban kapott nevelés hatása alatti cselekedetem következmé
nyeivel nem számoltam, nem gondoltam a továbbiakkal: eszembe sem ju-
toťt, hogy az eskü alóli kibúvásom milyen események elindítója lesz . . . 

Egy reggel a kastélyba hivattak, ahol a sok kitömött vadállat között a 
hadosztály vérebe, Lupkovics vezérkari őrnagy közölte velem, hogy a kas
tély urával Grácba kell repülnöm. 

— A további utasításokat majd ott megkapja — tette hozzá befejezésül. 
Mit válaszoljak, mit mondjak ennek a vadállatnak — töprengtem ma

gamban —, amit el is fogad? Egy mentőgondolattal gépem nagy elhaszná-
lódottságára hivatkoztam, majd megemlítettem az osztrák Alpok nagy ma
gasságát és az alacsony felhőket. Aztán azzal érveltem, hogy nem tehetem 
ki utasomat a biztos veszélynek. Ez hatott s így sikerült kibújnom a nem 
kívánt feladat végrehajtása alól. 

A kockázat nagy volt, mert ha a kegyetlenségéről híres Lupkovics felül
vizsgáltatja a gépet, illetve átnézi a gépkönyveket, amibe bele volt jegyezve 
a legutolsó javítás ideje, nem úsztam volna meg élve. De sikerült: ott ma
radtam, ahová a szovjet csapatok ágyúinak moraja már áthallatszott, ahol 
egyre többen beszéltek a felszabadított Tiszántúlon születő új életről. Ezek 
a hírek egyre erőteljesebben foglalkoztattak engem is. Kis rádióm hetek 
óta eljuttatta hozzám a Vörös Hadsereg felhívásait. Sokat gondolkodtam. 
„Lehet, hogy most jön el az új világ hajnala, amiről édesapám annyit beszélt 
nekem? A szovjet csapatok azt hirdetik magukról — elmélkedtem tovább 
magamban —, hogy igazságos háborút vívnak, a mi felszabadításunkért is 
küzdenek. Nem szabad támogatnunk a német fasiszták és nyilas bérenceik 
háborús erőfeszítéseit." 

Már négy nap óta szakadatlanul esett az eső, a levegő párás és erősen 
nyirkos volt. A katonák megállás nélkül dagasztották a sarat a szüntelen 
visszavonulásban, az elszállásolásuk egyre nagyobb gondot okozott. Az 
utánpótlás, az élelmezés tragikussá vált, sőt a tartalékok is veszélyben 
voltak. 

November 6-án este egy hatalmas személygépkocsi állt meg a szállásom 
előtt. Sárbogárdra hívtak a parancsnokságra a vezérkar főnökéhez, mert 
Lupkovicsot a hadügyminisztériumba vezényelték. 
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Nem tudtam mire vélni ezt a szokatlan időben történő berendelést. „Lehet, 
hogy a holnapi feladatokat közlik velem — nyugtattam meg magam —, 
majd meglátom." 

A volt jegyzői lakásban, illetve annak ebédlőjében a biliárdasztalon egy 
hatalmas kiterített térkép feküdt, rajta a jellegzetes kis zászlókkal jelzett 
csapattestek. Térképismerő ember voltam, azonnal felmértem a csapatok 
helyzetét! ,,De miért hivattak engemet ide éjjel, hiszen gépem éjszakai re
pülésre alkalmatlan, műszereim nincsenek?" — töprengtem magamban. 

A szobában nem volt senki, az egyik sarokban a villanyrezsón teavíz 
forrt. Néhány pillanat múlva belépett egy alacsony, szélesvállú ezredes és 
a szokásoktól eltérően bemutatkozott: 

— Hatz Ottó vezérkari ezredes vagyok. 
Félszegen, megbabonázva álltam előtte, ebben a hadseregben ugyanis 

nem volt szokás, hogy altiszttel kezet fogjon egy ezredes. 
Kis hallgatás után az ezredes ismét megszólalt: 
— ön nem esküdött fel Szálasira, igaz? 
A lélekzet is elállt bennem, azt sem tudtam, fiú vagyok-e, vagy leány. 

Hirtelenében nem tudtam, mit válaszoljak. ,,Söha nem hazudtam — villant 
át az agyamon — miért tegyem pont ezt most? Amit tettem, vállalnom is 
kell érte a felelősséget." 

— Nem, kérem, nem esküdtem fel — feleltem. 
Az ezredes észrevehette hangomon a zavaromat, mert közel lépett hoz

zám, vállamra tette a kezét, elmosolyodott, majd így válaszolt: 
— Ez nem baj, barátom, és főleg akkor nem, ha ezt tudatosan tette, 

nekünk ugyanis most pont olyan emberre van szükségünk, aki tudatosan 
cselekszik egy jobb, egy nagy ügy érdekében. Arra az emberre akarunk 
számítani, aki meg merte tagadni az eskütételt — egy pillanatnyi szünet 
után újra megszólalt. 

— Egy kérésem, illetve kérésünk lenne magához, barátom. Láthatja a 
térképen is, hogy a Vörös Hadsereg előnyomulását nem lehet megállítani. 
Talán hallotta, hogy Debrecenben egy új magyar kormány megalakításán 
fáradoznak. Ebben a helyzetben sokat, nagyon nokat tudnánk segíteni a 
szovjet hadvezetésnek, ha hadászatilag fontos okmányokat, amelyek a vizek 
átkelési lehetőségeit, a lőszerraktárak és rádióállomások helyeit tartalmaz
zák, átjuttatnánk hozzájuk. 

ön kiváló repülőgépvezető. Ismerjük képességeit és ismerjük édesapjá
nak politikai állásfoglalását. Remélem tisztában van azzal, hogy ezt nem 
volt nehéz nekünk megtudni. 

Kérem, legyen a segítségünkre ebben az ügyben. Át kellene repülni az 
első vonal felett, jelen esetben ugyanis a földön ez a feladat nem oldható 
meg. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mit veszíthet, és még azt is meg kell 
mondanom, hogy ezért a cselekedetért fizetés nem jár, jutalmat adni sem 
áll módunkban és mégis kérjük, hogy a szóban forgó okmányokkal a fel
szabadított városok egyikébe repüljön át. 

Az utasa egyedül én lennék s oroszul tűrhetően beszélek — erősen a sze
membe nézve, befejezésül még hozzátette. — Fontos, nagyon fontos, hogy 
az értékes okmányok mielőbb a szovjet főparancsnokság kezében legyenek, 
ezzel ugyanis előnyomulásukat gyorsítani tudjuk és rengeteg emberélet 
marad meg . . . 

Fejem zúgott a kertelés nélküli szavaktól, fátyol lebegett a szemem előtt. 
Felizgatva ébredtem rá, hogy e; katasztrófába rohanó hadseregben is van
nak még józanul gondolkodó emberek. 
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Ma már tudom, hogy könnyeztem akkor — és ezt ma sem szégyellem. 
Kis idő múlva szorongásom felengedett. 
— Kérem, ezredes úr, én az egészből csak azt értem, hogy átrepülésem-

mel a háború idejét meg tudom rövidíteni, s vállalkozásommal igaz ügyet 
szolgálok: az igaz ügyért pedig semmi sem drága, még az életem sem . . . 
Mikor kívánja az indulást? 

— Holnap, egészen korán reggel, ha az idő ezt megengedi és a gép álla
pota is lehetővé teszi — válaszolta . . . 

Néma kézfogással egymás szemébe néztünk és mintegy megegyeztünk 
abban, hogy a vállalkozást végrehajtjuk, bármilyen veszélyes is legyen az. 

Szállásomra visszatérve csomagolni kezdtem. Rakosgatás közben egymást 
kergették gondolataim. Eszembe jutott az édesanyám, a bátyám és a roko
naim, akiket lehet, hogy meghurcolnak majd miattam, de éreztem: igazat 
adnak majd nekem! 

Kiterítettem magam elé a repülőtérképet, amelybe bele voltak rajzolva 
a különböző csapatok helyzetei. Hosszas tanulmányozás után két elgondo
lást készítettem elő az átrepüléshez, illetve annak végrehajtásához. 

Munka közben eszembe jutott a nemrég elhangzott utasítás: „Grácba kell 
repülnie!" Ezt nem vállaltam, pedig veszélytelenebb volt az utóbbinál — és 
fizetségként esetleg golyót vagy kötelet kapok. „De bárhogy lesz is, a fel
adatot végrehajtom, holnap reggel elrepülök a szovjet csapatokhoz" — ha
tároztam el végérvényesen . . . 

Gépem jó állapotban volt. Az üzemanyagom négy órára elegendő — ezzel 
Törökországig is eljuthattam volna. 

Képességeimben bízva készülődtem a lefekvéshez. „Nyugalmamra és ha
tározottságomra holnap nagy szükség lesz" — gondoltam és magamra húz
tam a takarót. 

A néha-néha felmorduló ágyútűz volt az altatódalom. Életemben először 
gondoltam rá, hogy talán ez lesz az utolsó éjszakám . . . 

1944. november 7-e reggelén 

A hajnal már ébren talált. Kis táskámban a legszükségesebb holmijaim 
már bekészítve. Egy nagyobb bőröndbe beleraktam felesleges dolgaimat és 
megtakarított pénzemet — édesanyámnak szánva —, bízva abba, hogy a 
vállalkozás sikerrel jár s odaát úgy sem lesz rá szükségem . . . v 

Kiléptem az udvarra. Friss csípős levegő csapta meg arcomat. Nem sze
retem a hideget, de akkor nagyon jól esett. Aludt az egész táj, a nagy 
csöndbe olykor-olykor belemoraj lőtt egy-egy ágyúlövés elnyújtott hangja. 
Egy keskeny csík az ég alján már a hajnalt jelezte. Kelet felé fordultam, 
abba az irányba, amerre repülni fogok. Ekkor ismét az esti gondolat jutott 
az eszembe: „lehet, hogy ez az utolsó hajnalom?" Megoldottam én már 
más, nehezebb feladatokat is — hesegettem el magamtól a lidérc láto
mást . . . 

Felkeltettem az őrség parancsnokát és utasítottam, hogy a gépkocsival 
települjenek át Budaőrsre, mivel a továbbiakban ott lesz az állomáshelyünk. 
Az őrparancsnoknak a nyílt paranccsal együtt átadtam édesanyámnak szánt 
bőröndöt is azzal, hogy Pesten adja le a megadott címre, mert én csak na
pok múlva érkezem meg Budaőrsre. 

A tehergépkocsi hamarosan elrobogott, de jóformán még el sem ült az út 
pora, amikor személygépkocsin megérkezett útitársam. Egy kis bőröndöt és 

11* 163 



hóna alatt kitömött aktatáskát hozott magával : benne a hadászatilag felbe
csülhetetlen értékű kincsek — az okmányok. 

Hang nélkül üdvözöltük egymást, és kezünk szorítása erőt adott mind
kettőnknek a további munkához. 

Rövid motorpróba után lassan kigurultam gépemmel az indulási mezőnek 
egy olyan részére, ahonnan a startot végre lehet hajtani. Az olaj hőmérséklet 
még nem volt megfelelő. „Fog ez menni" — gondoltam magamban . . . 

Lassú mozdulattal nyomtam előre a gázt és a motor egyenletesen gyor
suló mozgással vette fel a repüléshez szükséges sebességet. 

Felemelkedtünk. 
A magasságot* egyelőre csak 50—60 méterben határoztam meg és 110 fokos 

szögben Madocsát vettem célba. Ez az este elgodolt egyik változat volt, hogy 
a legrövidebb idő alatt az első vonal felett átrepülve elérhessem Szegedet, 
ami a felszabadított városok közül a legközelebbinek látszott. 

Rövid repülés után be kellett látnom, hogy rosszul választottam, s nagyon 
jól jött hogy volt még a tarsolyomban egy másik elgondolás is. 

Madocsát elérve ugyanis ott már motorpróbázó német vadászgépeket pil
lantottam meg . . . Ezeknek a közelsége egy cseppet sem volt kellemes, mert 
a Me—109-es és az ért"gépem között a különbség óriási, nem is beszélve 
arról, hogy gépem fegyvertelen volt, az övék pedig a harcigépek egyik leg-, 
modernebb gépe — négy géppuskával és egy gépágyúval felszerelve. 

Ám a baj soha nem jár egyedül — tartja a közmondás, s ez még a re
pülőknél is érvényes —, mert alig hogy elrepültem felettük, egy fellőtt lila 
rakéta a legnagyobb bajra hívta fel figyelmemet: nem tudtam a megfelelő 
válaszszínt! Ezt ugyanis a mi indulásunk idejénél jóval később szokták kö
zölni a hadosztályokkal — zárt borítékban. 

Az idők folyamán sokszor segített ki kényes helyzetekből az azonnali ha
tározottságom, amikor kormányhuzal-szakadásom volt, vagy a motorban 
egy olajcső törött el, illetve egy kötelékrepülés tanítása közben a növendé
kem nekem jött és eltörte a szárnyvégemet. 

Most sem volt sok időm a meditálásra, a repülőtér sarkaiban elhelyezett 
veszedelmes négycsövűek ugyanis azonnal ontották volna a foszforos löve
dékeiket, ha a válaszszínt nem lövöm ki világítópisztolyomból. 

Egy régen beletett zöld rakétát gyorsan kilőttem és azonnal 180 fokos 
fordulóba kezdtem, mintha le akarnék szállni náluk. De mihelyt a merülést 
végrehajtottam, a közeli kis lankák védelme alatt 10—15 méteres magas
sággal repülve a Duna felé vettem az utat. 

A Dunát két okból választottam: időt kellett nyernem mindenképpen, 
s a folyó felett levő pára alkalmasnak látszott arra, hogy elrejtőzzem ül
dözőim elől. 

Utasom visszanézett a repülőtér felé: kíváncsi volt rakétámat nem kö
veti-e másiknak a fellövése. 

„Lehet hogy eltaláltam a válaszszínt? Lehet, hogy a gépen levő vöröske
resztet fekete német keresztnek nézték a- kora hajnali szürkületben?" — 
kérdeztem némán magamtól. 

Sajnos a sors nem volt kegyes hozzám, mert az, hogy mennyire nem ta
láltam el a válaszszínt, jó pár nap múlva Aradon derült ki, ahol felperzselt 
gépemet viszontláttam. A repülőtér elhagyása után ugyanis hajszát indí
tottak utánam a németek és csak annak köszönhettem megmenekülésemet, 
hogy a Me—109-esek olajhőmérséklete még nem érte el a starthoz szüksé
ges hőfokot. 

Erről azonban én akkor mit sem tudtam : örültem a repülőszerencsének s 
annak, hogy újra láthattam magam alatt a Dunát. Gépemet mintegy 25— 
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30 m magasban aránylag sűrű páraréteg burkolta be, s ez nagy szerencsét 
jelentett, mert bennünket nem láthattak, mi viszont láthattunk annyit, 
amennyi feltétlen szükséges volt. Az öreg Duna ezen a tájon eléggé kanyar
gós, magasságot mégis tartanom kellett, hogy életben maradjunk. A pára 
helyenként annyira besűrűsödött, hogy a dőlésmérővel, meg a gyújtáskap
csolóm láncával ködrepülést kellett végeznem: ködrepülést, erre hivatott 
műszerek nélkül! 

Jobbra tőlem a dombok mind magasabbak voltak repülési magasságom
nál. Nem messze tőlem egy felriasztott vadászrepülőtér. 

,,Amíg a pára tart és a szerencsém nem hagy el" — gondoltam magam
ba —, addig nincsen baj, mert ez az út a felszabadított területek felé vezet 
és végső esetben Románia felé veszem az irányt. De vajon ott hogyan 
fogadnának? Ezt bizony nem tudnám megmondani. 

A pára helyenként felengedett, egy kicsit könnyebbé téve a tájékozódást. 
A korai napsugarak alatt jobbra tőlem Mohácsot véltem látni, és ez a re
pült idővel meg is egyezett. Itt el kellett hagynom a dombok és a pára 
védelmét. Helyesbítettem 165 fokra a merülés irányán, így kísérelve meg 
Zomfoor elérését. Itt még nem jártam, de a térképről 'megállapítottam, 
hogy vasúti csomópont, s így fel tudom ismerni. 

Épp azon elmélkedtem, hogy Zombor már nem lehet messze, amikor hir
telen kitisztult az idő és a látás tökéletes lett. 

„Ebben a derült időben nem folytathatom az utat, mert ez egyenlő lenne 
az öngyilkossággal, odaát a felszabadított területeken pedig nem halott 
hősökre, hanem élő emberekre van szükség" — gondoltam magamban és 
már el is határoztam, hogy sebességet gyűjtök, teljes gázt adok és a meg
engedett legnagyobb variométer állással egy zárt felhőrétegbe menekülök, 
hogy ott folytassam utamat tovább. 

Magasságmérőm 420 m-t mutatott, amikor elértem a felhőréteget és ebbe 
belebújva az előbbi kezdetleges „műszereimmel" újra ködrepülést végez
tem. Jó félóráig tartottam irányomat, gondolva arra, hogy így a légvéde
lemtől fedve vagyok és a vadászok sem fedezhetnek fel. 

Motorom csendesen járt. 35 perc múlva ellenőriztem a repült távolságot. 
„Már ott kell lennem" — mondtam és kisvártatva kibújtam gépemmel a 
felhőalap alá és láttam, hogy számításaim jók, mert alattam felcsillant a 
Palicsí-tó tükre. 

Űjra helyesbítettem a repülés irányán és most már 60 fokos szögben 
Szegedet vettem célba. A motor egyenletes zúgása és az alattunk elterülő 
táj szépsége végtelenül nagy nyugalmat adott, s percekre elfeledtette ve
lünk a vállalkozás veszélyességét. Utasom egész idő alatt nem szólt egy szót 
sem, de hallgatásából is éreztem, hogy bízik bennem, s ez a tudat jóleső 
érzéssel töltött el. 

A cél felé haladva egyszercsak a nagy városokat jellemző párából kibon
takozott előttem Szeged városa. Levettem a gázt és siklással közelítettem 
meg a repülőteret, amelynek fekvését már ismerem. 

Szerencsésen földet értem, de a kigurulás közben átfutott agyamon: ,,a 
feladatot végrehajtottam, de milyen lesz vajon a fogadtatás? Hiszen mégis 
csak ellenséges oldalról érkezünk! Node majd meglátjuk." 

A gép kigurulta magát és megállt. Sehol senki. A repülőtereket általában 
körülvevő gépágyúkból egyet sem láttam. Mindenütt az észbontó csend. 
Ezerféle gondolat futott át agyamon, még a legkellemetlenebb is: ae, hogy 
a németek esetleg újra visszafoglalták Szegedet. 

„Nem, ez nem lehet" — hesegettem el magamtól e gondolatot. 
Kiszálltunk és megindultunk a repülőtér épületei felé. A főépületbe érve 
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az egyik nyitott ajtón belátunk: egy asszony valamilyen tésztát gyúrt. Uta
som köszönt — oroszul. 

Az asszony fogadta és nyugodtan dolgozott tovább. 
Beljebb mentünk. Egy másik szobában orosz katona feküdt — pihent. 

Ránk nézett, utasom köszönt neki, ő is fogadta. A hangsúlyból azt éreztem, 
hogy azt kérdezi: kik vagyunk? 

Majd felült az ágyon és csak akkor láttam, hogy milyen hatalmas ember. 
Ruhája gyűrött volt, de kifogástalanul tiszta. 

Utasom elmtmdta, hogy mi parlamenterek vagyunk, Magyarországról re
pültünk át és a városparancsnokkal akarunk beszélni. 

A katona kihúzogatta ruháját és arra a szóra, hogy ,,parlamenter", ke
ményen tisztelgett és jelentette utasomnak: azonnal telefonálni fog. 

Átment egy másik szobába, s mi hallottuk a telefonálás zaját. Néhány 
perc múlva visszajött és jelentette, hogy mit végzett. 

Néztem ezt az embert és szinte csodáltam. Beleképzeltem magamat az ő 
helyébe. ,,Én nem tudnék ilyen nyugodt maradni" — gondoltam. Bámul
tam hatalmas termetét, enyhén mandulavágású szemét és hallgattam meleg 
hangját. Szívesen hallgattam, tehettem, mert a főszereplő nem én voltam. 

Elgondolkodtam: „hát ez lenne az a félelmetes orosz vöröskatona, akivel 
egész Európát rémisztgetik, akiről annyi rosszat mondanak?" 

Nem, ez nem lehet igaz. Ezek a szürkéskék szemek nem lehetnek egy 
rossz ember szemei. Ez a magatartás nem rossz ember magatartása, hiszen 
a mellette levő géppisztolyt még csak fel sem emelte, pedig szerintem jo
gosan megtehette volna. 

,,Nem és ezerszer nem, nincs igaza a propagandának!" 

* 

így és ilyen körülmények között ismertem meg az első szovjet embert 
egy kora őszi napon, 1944. november 7-e reggelén, egy olyan feladat vég
rehajtása közben, amire ma is büszke vagyok. 

Néhány perc telt el csupán és máris egy személygépkocsi érkezett. Egy 
szovjet százados tolmácsnőjével együtt kísért bennünket a városparancs
nokságra, ahol megismertük a magyarul jól beszélő Hajtovics alezredest, 
Szeged város katonai parancsnokát. 

(Vele és családjával jóval később találkoztam Szegeden, amikor a légi
forgalomnál teljesítettem szolgálatot és sok szép kellemes napot töltöttünk 
együtt.) 

A Tisza Szállodában székelő városparancsnokságon futárok jöttek és men
nek. Elnéztem magatartásukat, ahogy jelentettek, keményen és határozot
tan, biztonságot sugározva, mint egy győztes hadsereg katonái. A jelentések 
után baráti ölelés és enni-innivaló akadt számunkra bőven. 

Amíg utasom magasabb katonai vezetőkkel tárgyalt, kinéztem az abla
kon. Egyszercsak valaki hátulról megölelt: 

— Karós locsik, karós cselovek . . . — hajtogatja egyre. 
Természetesen nem értettem, hogy mit mondott. Amikor a tolmácsnő le

fordította és a sapkáján levő aranysast megláttam, értettem csak meg, hogy 
repülő és további utunkon ő fog kísérni bennünket. 

,,No ez gyors intézkedés, erre nem számítottam" — gondoltam magamba 
elismerően . . . 

Bőséges reggeli után újra kimentünk a repülőtérre és gépbe szálltunk. 
Velünk jött Luscsenkó alhadnagy is, s az ő utasításai mellett 50—60 m-en 
Szentes fele közelítettem meg Kecskemétet, a hadseregparancsnokságot. 
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A repülőtér egyik sarkába szálltunk le, ahol egy gépkocsi már várt ben
nünket és ezzel a hadseregparancsnokságra hajtottunk . . . 

Az éjszakába nyúló tárgyalások után fáradtan tértünk aludni, hogy más
nap reggel folytassuk utunkat a 2. Ukrán Front parancsnokságra, mely 
Arad mellett volt egy kis faluban. 

Nehezen jött álom a szememre. Űjra elgondolkoztam a szovjet katonák 
magatartásán s azon, hogy náluk nincsen olyan nagy különbség a magas
rangú tiszt és a közkatona között. Az érződik ki egyéniségükből, hogy a 
maga posztján mindenki végzi feladatait és ezért meg is becsülik őket. Üjra 
és újra éreztem, hogy helyesen cselekedtem, amikor e feladat végrehajtására 
vállalkoztam. Ez a hadsereg igaz ügyért harcol, segíteni ebben hazafias 
kötelesség. A magunkkal hozott okmányok itt vannak a legjobb helyen. 

Idegfeszültségem e gondolatok közben lassan felengedett s álomba me
rültem. 

Szovjet emberek között 

November 8-án reggel, a megbeszélés értelmében megkezdtük a repülő
utat Malinovszkij marsall főhadiszállására. Luscsenko most is velünk jött. 

Az utasítás szerint 30 percig 300 m magasan kellett repülnöm, csak az
után emelkedhettem fel 800 m-re a jobb tájékozódásért. Rosszul esett ev, a 
bizalmatlanság és főleg az., hogy alig értem el a 800 m-t, megjelentek a kis, 
rövidtörzsű vadászgépek és hol mellettem, hol felettem repülve kísértek 
egészen Arad repülőteréig. 

Akkor rosszul esett, de mennyire bocsánatot kellett gondolatban kérnem 
tőlük és a szovjet hadvezetőségtől a gondoskodásért, amikor Malinovszkij 
marsall főhadiszállásáról visszatérve Aradon csak felperzselt roncsait ta
láltam meg gépemnek. 

Tehát nem ok nélkül vigyáztak reám. Tudták, hogy a magyar és német 
repülőegységek utasítást kaptak: „élve vagy halva elfogni a szökevényeket". 
Ezért volt szükség a kíséretemre, s a halál nem járt messze tőlem, amikor 
Arad felé repültem, csupán nem mert közel jönni a megfelelő kíséret miatt. 
A szovjet vadászok vigyáztak reám . . . 

Leszálltam az aradi repülőtérre. Innen gépkocsival mentünk Kuviba 
(Kovaszinc) Malinovszkij marsall főhadiszállására. A magyar hadseregben 
természetes volt, hogy magasabb parancsnokság csak kastélyban rendez
kedhet be, ezért szállodát, vagy hegyi szanatóriumot képzeltem el a front
parancsnok főhadiszállásaként. 

Ám gépkocsink egy kis földes parasztház előtt állt meg. Itt találkoztam 
a magyarországi hadműveletek vezetőjével, Malinovszkij marsallal. 

Az okmányok átvizsgálása után nagyon felderült az arca. Láthatóan ér
tékelte azokat, és egy aránylag rövid, de értékes beszélgetés után nekem 
és utasomnak külön szállást jelölt ki másnap reggelig. Reggel egy gépko
csin Luscsenkóval Arad, majd Tiszaföldvár felé vettük utunkat. Arad repü
lőterén szomorúan látom gépem roncsait. A németek,, mivel a levegőben 
nem férhettek hozzá, a földön tették tönkre. Luscsenko vigasztalt a tolmá
cson keresztül: ne bánkódjak — mondta —, kapok tőlük egy másikat. 

Tiszaföldváron Luscsenkóval laktam. Néhányszor kihallgattak. Részlete
sen ismertettem vállalkozásunk történetét. Néhány nap múlva Luscsenko 
kíséretében elmentem a szovjet propagandaezred hadirepülőterére. 

Itt, a fűtött sátorhangárok mellett, nagyon elcsodálkoztam azon a hadi-
gépezeten, amely hangszórókkal, nyomdákkal és repülőgépekkel felszerelve 
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fáradozott a háború megrövidítésén, a megtévesztett emberek helyes útra 
térítésén. S mint később tapasztaltam, nem eredménytelenül. 

Luscsenkó, akit nagyon megszerettem egyenes jelleméért és őszintesé
géért, csak egy napig maradt velem, a kapott utasításnak megfelelően át 
kellett adnia a propagandaosztály repülőparancsnokának. 

Másnap reggel Luscsenkó átnyújtotta Malinovszkij marsall levelét egy 
zömök, fogatlan, bőrkabátos, repülősapkás embernek, aki a levél elolvasása 
után hosszan nézett rám és kezet nyújtott, majd megölelt: 

— Lebegyev. . . Vaszilij Lebegyev — mutatkozott be, majd így folytatta. 
— Ti Dezider Csornüj partizán, locsik partizán, karós, karós . . . 
Csak néztem ezt az embert és este a szállásomon elgondolkoztam, hogyan 

lehetnek egy repülőnek ilyen rossz fogai. Jóval később, amikor ennek ere
detét elmesélte, bocsánatot kértem tőle. Még az 1941-es harcok idején egy 
felderítőgéppel lelőtték. Kényszerleszállás közben a bal karját törte, s több 
mint három hétig bujdosva érte el övéit. Ám ekkorra már ínyét megtá
madták a nélkülözés alatti egyoldalú táplálkozásból eredő bajok és fogai 
nagyrészben kihulltak. 

Hát ilyen ember volt a parancsnok a propagandaosztály repülőinél. De 
hozzá hasonló egyéniség volt a többi beosztott pilóta is, akár Alexej evet, 
Jenint vagy bármelyik másikat említeném. 

Gépeink nem voltak korszerűek, de a célnak megfeleltek, mert vállalko
zásaink (amiben én a navigátor szerepeit töltöttem be, hiszen az országot 
mint oktatópilóta nagyon jól ismertem) főleg röpcédulák ledobásaiból ál
lottak. 

Ezeket a feladatokat nagyon szerettem. 
Igen sok érdekes repülőfeladatot hajtottunk végre, amelyben a veszélyt 

a földi elhárítás jelentette, ia németeknek ugyanis sok esetben annyi ben
zinjük sem volt, hogy gépeikkel elstartoljanák. Inkább felgyújtották őket. 

Elsősorban az iparvárosokat látogattuk meg, és a röpcédulákon felhívtuk 
a lakosságot, hogy ne engedjék leszerelni a gyárakat, a gépeket, ne enged
jék kirabolni az országot, mert akkor nem indulhat meg újra az élet. 

Komárom, Győr, Szombathely, Kaposvár. Pécs voltak ezek a városok. Az 
amerikaiak már többször megbombázták őket. 

A sok feladat között azért voltak olyanok is, amikor majdnem ráfizettünk. 
Egyszer Székesfehérvár alatt egy alulról jövő lövedék szétszakította a gép 
belső merevítőjét és Alexej lábát annyira felhasította, hogy éppen csak 
haza tudta vinni a gépet. Persze érthető, hogy ilyen kalandokban magam 
is kaptam szilánkot, de ez már mind csak emlék csupán. 

Jeninnel tett útjaink során egyszer kora hajnalban kényszerleszállást haj
tottunk végre motorhiba miatt a Balaton mellett. Jenin a hibát kijavította, 
de alig tudtunk elstartolni és alacsonyrepüléssel elmenekülni: az alulról 
felzúduló géppuskák tüze 27 találattal hagyott nyomot gépünkön. Ma is 
csodának tűnik, hogy élve és csak kisebb szilánkokkal, hogyan úsztuk meg 
ezt a kalandot. Nagy szerencsénk volt. 

Aztán beköszöntött a téli hideg és azok a ködös napok, amikor mozgás
képtelenségre voltunk kárhoztatva, ily módon volt időm gondolkodni az 
igazságos és igazságtalan háborún. 

Ekkor történt a hadtörténelem egyik leggyalázatosabb tette, amikor Bu
dapesten a fasiszták meggyilkolták a szovjet parlamentereket. Eszembe ju
tott a magam példája. Hogyan fogadtak és hogy bántak velem, amikor Sze
geden földet értem. 

Most jöttem rá, milyen különbség van a két világnézet között és milyen 
különbség van a német fasiszták és a szovjet emberek között. . . 
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A ködös napok alatt sem tétlenkedtem. Megismertem a szovjet repülők 
szokásait — megismerkedtem felfogásaikkal és egy tolmács segítségével a 
cirill betűk elsajátításába kezdtem. 

Ügy éreztem jó munkát végeztem a télen. 
Közel hat hónapig éltem a propaganda osztály repülői körében a legtel

jesebb szabadságban, segítve nekik küldetésük teljesítésében. 
A búcsúzás fájdalmas perceit azzal rövidítették meg, hogy egy óra alatt 

elláttak a legfinomabb katonai és polgári felszereléssel, majd hirtelen egy 
katonai kocsiba gyömöszöltek és csak annyit engedtek látni, hogy könny
homályos szemem mellett az övék is párás volt az utolsó kézszorításkor. 

Valahogy úgy éreztem, hogy találkozni fogunk és majd vissza tudom 
adni azt a szeretetet, amit tőlük kaptam életem legválságosabb napjaiban. 
Mert soha nem hagytak egyedül lenni, érezték, hogy vannak nekem is sze
retteim, akikre gondolok . . . 

A kocsi elrobogott velem, hogy Budapesten a Hősök terén kísérőm át
adjon az Ideiglenes Kormány honvédelmi miniszterének. 

1945. május 1-én érkeztem a fővárosba, ahol beosztást kaptam a Hon
védelmi Minisztériumban. 

A felszabadult új életben 

Az új hely nem volt nekem való: a segédtiszti beosztás ugyanis a szabad
levegőt szerető embernek nincs kedvére. Kikértem magamat a műszaki 
hadosztályhoz, a hídépítéshez, ahol a levegő és a nyílt tér visszaadta egy 
részét életelememnek. Repülni ugyanis akkor még nem lehetett: az új had
seregnek nem volt légiereje. 

Leszerelésem után, egy-két viszontagságos hónap múlva, megpályáztam 
a MASZOVLET-hoz hirdetett másodpilótái állást. 

A felvétel egyszerű volt, már csak azért is, mert a felvételnél egy szov
jet ember volt jelen: Bocskarov, a vállalat szovjet igazgatója, az AERO-
FLOTT képviselője. 

Miután átnézte repülőokmányaimat, amelyben benn volt a 16 repült típus 
igazolása, csak annyit kérdezett, hogy szeretek-e repülni? 

— Természetesen — feleltem. 
— Na itt lehet és sokat —, majd megkérdezte, ismerek-e szovjet repülő

ket? Megemlítettem Lebegyev, Alexejev, Jenin, Luscsenko nevét. 
Míg az elsőknél felderült az arca, az utolsónál elborult. Csak egy ezt kö

vető beszélgetés után értesültem hivatalosan Luscsenko hősi haláláról. 
A felvétel után még két napig nem tudtam kimenni a repülőtérre, ámi 

akkor Budaőrsön volt, de miután megkaptam azokat az okmányokat, ame
lyek feljogosítottak a repülőtérre való belépésre, azonnal elindultam. Bol
dogan szívtam magamba azt a levegőt, amit 14 évig élveztem: a szabad 
repülőtéri illatot, a fű és á benzin keverékét. 

Hogy milyen boldog voltam, azt talán egy a repülést nem ismerő ember 
nem is tudja felfogni, mert a szabad levegő, melyben az elégett benzin -41-
lata belekeveredik, olyan hatással van az emberre, hogy azt szavakban ki
fejezni nem tudom, de talán nem is lehet. 

Már a harmadik napja tartott ismerkedésem a repülőtérrel, amikor a le-
és felszálló repülőgépek figyelése közben valaki hátulról megölelt és meg
csókolt. El nem lehet képzelni meglepetésemet és igen nagy örömömet — 
és ekkor könnyeztem harmadszor életemben —, amikor felismertem Alexe-
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j evet, majd nemsokára rá a hangárból kijövet Lebegyevet, aki mint veze-
tőmlóta dolgozott az AEROFLOTT-nál. 

Alig, hogy feleszméltem örömteli csodálkozásomból, valaki hátulról ismét 
a nyakamba ugrott. Harsány nevetéséből rögtön tudtam: ez csak Jenin le
het, akit annakidején is örökvidám jelleméről ismertünk mindnyájan . . . 

Alexejev egy kicsit még sántított, de ez szerinte nem volt veszélyes. Je
nin — az egyetlen nőtlen ember — egy kicsit meghízott. Lebegyev megcsi
náltatta fogait és büszkén mutatta be családját. Itt ismerkedtem meg Men-
sikowal, a repülőtér főnavigátorával, akinek tapasztalatai igen sokban se
gítettek nekem a légiforgalmi repülés szétágazó követelményeinek megis
merésében. 

Az általunk repült PO—2 és a nagyobb gép, a LI—2 soha nem hagytak 
cserben bennünket, mert üzembiztonságukkal, no meg a szovjet alaposság
gal betartott felülvizsgálatokkal teljes biztonságot nyújtottak utasnak és 
személyzetnek egyaránt. 

Felejthetetlen szép utak alatt lettem forgalmi pilótává és teljesítettem 
szolgálatot egészen addig, amíg meg nem szűnt a magyar—szovjet vegyes 
repülővállalat. 

* 

Ha az írás embere lennék, talán találnék szavakat arra a nagy űrre, amit 
maguk után hagytak, amikor már nem éreztem magam mellett Lebegyev 
szerető gondoskodását, Alexejev reám is ható magabiztosságát és nem hal
lottam Jenin harsogó, őszinte nevetését. 

Azóta sok víz lefolyt a Volgán és a Dunán — az élet megy tovább. Min
den évben adózom Luscsenkónak és a többi elvtársamnak a hős parla
menterek emlékművénél egy kis ibolyacsokorral szeretetem és megbecsü
lésem jeléül. 

így végződött egy repülővállalkozás története, ami egy ember életének 
nem kis szakasza és boldogságának része. 
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S Z E M L E 

GODÓ ÁGNES—SZTANA BÉLA: 

A HORTHY-RENDSZER KATONAI IDEOLÓGIÁJA 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 316 o.) 

Századunk egyik legreakciósabb és 
legembertelenebb hatalmi rendszere az 
ellenforradalmi Horthy-rendszer volt, 
s a magyar nép történetének legszé-
gyenletesebb napjaira emlékeztet: Már 
létrejötte is olyan körülmények között 
történt, amelyek meghatározták e rend
szer antibolsevista, fajgyűlölő és szél
sőségesen nacionalista—soviniszta jel
legét. Az imperialista hatalmak ál
tal elnyomott és szétzúzott proletár
diktatúra helyébe Magyarországon — 
elsőnek Európában — hatalomra lépő 
fasizmus vadállati kegyetlenséggel ve
tette magát a demokrácia híveire, a 

magyar dolgozók tömegeire. Horthy 
pribékjei, a darutollas kardcsörtetők 
ellenforradalmi különítményei, a ma
gyar úri osztályok legelvetemültebb 
elemei vérben gázolva s fosztogatva 
dúlták fel az országot és ölték halomra 
a kommunistákat és demokratákat, zsi
dókat és keresztényeket egyaránt. 

Az ártatlanul legyilkolt emberek ez
reinek vére árán született rendszer fej
lődésében, majd pusztulásában sem ta
gadta meg önmagát: fasisztább volt a 
fasisztánál, kommunistaellenessebb és 
fajgyűlölőbb a német nemzeti nacio
nalizmusnál. A rendszer uralkodó kö
rei — az arisztokrácia, a pénz- és ipar
mágnások, a földbirtokos osztály tagjai 
és az úgynevezett „középosztály" felső 
rétegei — népellenességükkel, naciona
lista beállítottságukkal, kommunista-
ellenességükkel és antiszemitizmusuk
kal igyekeztek túlszárnyalni olasz és 
német elvbarátaikat. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy a második világháború 
befejező szakaszában Magyarország — 
a terror hatása alatt — még akkor is 
kitartott a német fasiszták oldalán, 
amikor azokat összes csatlósaik el
hagyták és előrelátható volt a náci ha
talom rövid időn belüli szétverése sa
ját országa területén. 

Sajnos, történészeink közül viszony
lag kevesen és keveset foglalkoznak e 
rendszernek a gondos elemzésen ala
puló feldolgozásával, annak ellenére, 
hogy nem lehet közömbös számunkra: 
feldolgozzuk-e ennek a kornak a tör
ténetét a következő nemzedékek ré-
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szere, vagy sem. Különösen kevés fi
gyelmet fordítanak történészeink, el
sősorban hadtörténészeink, a Horthy-
rendszer katonai területének — kato
napolitikájának, katonai doktrínájá
nak, militarista eszméinek és nézetei
nek, hadművészetének, katonai rend
szerének stb. — a feltárására és meg
ismertetésére. 

Ily módon csak örömmel lehet üd
vözölni Godó Ágnesnek és Sztana Bé
lának „A Horthy-rendszer katonai 
ideológiája" című, a Zrínyi Katonai 
Kiadó gondozásában megjelent művét, 
amelyben a szerzők elismerést érdemlő 
igyekezettel tárják az olvasó elé a gyá
szos emlékű Horthy-korszak ideológiá
jának katonai vonatkozású kérdéseit. 

A szerzők hozzáértő munkáját di
cséri az a tény is, hogy a viszonylag 
nem nagy terjedelmű művükben az el
lenforradalmi rendszer ideológiájának 
a katonai vonatkozású kérdéseiről át
fogó, jól áttekinthető képet tudnak 
nyújtani. Lényegében többet adtak an
nál, mint amennyit a mű címéből kö
vetkeztetni és igényelni lehet. Ily mó
don az olvasó nemcsak a Horthy-rend
szer politikájából fakadt katonapoliti
kai, a háborúra és a hadseregre vonat
kozó katonai elméleti kérdésekről, né
zetekről kap tájékoztatást, hanem az 
állampolgároknak „a bölcsőtől a ko
porsóig" való ideológiai megdolgozásá
nak rendszeréről és gyakorlati meg
valósításáról, a hadseregen kívüli ka
tonai elő- és utóképzés módszereiről, a 
hadseregszervezési elvekről és azoknak 
az életben való meghonosításáról, a 
hadsereg technikai ellátottságáról, va
lamint a katonai kiképzés fejlődéséről 
és a hadművészet helyzetéről is. 

E rövid tartalmi felsorolásból is 
olyan következtetésre juthatunk, hogy 
a műnek célszerűbb lett volna kissé 
hosszabb, de a tartalmat jobban vissza
tükröző címet adni. Például: „A Hor
thy-rendszer ideológiájának katonai 
vonatkozásai és ellenforradalmi had
serege". Tudniillik a szerzők — való
színűleg a Horthy-hadsereg megismer
tetése céljából •— fejezeteket írtak 
olyan kérdésekről, amelyek az úgyne
vezett „katonai ideológiának" sem a 
társadalmi-politikai, sem a sajátosan 
katonai oldalához nem tartoznak. „A 
mai imperializmus katonai ideológiája" 
című, 1956—57. években megírt és 

1958-ban orosz nyelven kiadott mű1 

szerzőinek véleménye szerint, a „ka
tonai ideológia" „sajátosan katonai tar
talmát azok a militarista eszmék, né
zetek és álláspontok alkotják, amelyek 
az imperialista országok rablóháborúi 
előkészítésének és lefolytatásának mód
ját mutatják meg."2 Ez a meghatáro
zás arra enged következtetni, hogy itt 
a doktrínához hasonló kategóriáról van 
szó, vagyis ha az adott nézetek és ál
láspontok az állami-politikai vezetés 
által elfogadottak, akkor a hivatalos 
katonai doktrína tartalmát meríti ki, 
ellenkező esetben egyéni, vagy bizo
nyos körök katonai eszméiről és né
zeteiről van szó. Ha ez így van, akkor 
a „katonai ideológia" sajátos katonai 
oldalához nem tartoznak és nem is 
tartozhatnak a hadművészet (hadászat, 
hadművelet, harcászat), a katonai rend
szer (csapatszervezés, mozgósítás, igaz
gatás), a kiképzés elméleti kérdései
vel összefüggő elvek és nézetek. 

Félreértés ne essék, nem azt állítom, 
hogy az utóbb felsoroltakról szükség
telen írni. Magam is vallom, hogy a 
Horthy-hadsereg történetét kutatni, s 
e munka eredményeit igen széles kör
ben ismertetni kell. Itt csupán azt vi
tatom, hogy a mű tartalmának csak 
egy részét, fedi a cím, másrészt esetleg 
félreértést okozhat az olvasók bizo
nyos köreiben a IV. és V. fejezetek
ben foglaltak, zöme a megfogalmazás
ból ugyan úgy tűnik, mintha azok a 
„katonai ideológia" sajátosan katonai 
részének elemeit alkotnák. 

Természetesen ez a körülmény nem 
csökkenti a mü értékét. A közölt ada
tok hitelesek, pontosak és sok oldalú 
bizonyítékot szolgáltatnak a horthysta 
hadsereg különböző területén uralkodó 
állapotokról, a hadsereg kiképzettsé-
géről és hadrafoghatóságáról. 

A Horthy-rendszer katonapolitikai 
vonatkozású nézetei magukon viselték 
a magyar kizsákmányoló úri osztályok 
közel négy századon keresztül folyta
tott reakciós, népellenes és agresszív 
politikájának jellemző vonásait. Mili
tarista eszméinek fő tartalmáról kiala
kult véleményem kissé eltér a szerzők 
által meghatározottaktól. Szerintem a 
Horthy-rendszer militarista eszméinek 

1 Magyar k i a d á s : Budapes t , Zr íny i Kiadó. 
1961. 

2 Uo. 18. o. 
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közös és igen jellegzetes vonása,-avagy 
tartalma a szélsőséges nacionalizmus, 
az antibolsevizmus és antidemokratiz
mus, az agresszív revizionizmus volt. 
Ami pedig Horthyék militarista esz
méi által szolgált célkitűzéseket illeti, 
teljes mértékben magunkévá kell ten
ni a szerzők álláspontját. A magyar 
reakciós uralkodó körök „szent fel
adatuknak" tartották Nagy-Magyaror
szágnak fegyverekkel való visszaállítá
sát — mint a nyugati kultúra és ke
reszténység bástyáját, a keleti kom
munista veszély elhárító j át. E célból 
igénybe véve a propaganda valameny-
nyi eszközét, mind külföld felé, mind 
az országon belül állandó, jól szerve
zett propaganda hadjáratot folytattak, 
amelynek során igazolni próbálták a 
népellenes politikájukat az irreden-
tista-revizionista nézeteiket, a munkás-
és szegényparaszt mozgalmak barbár 
vérbefojtását, a faji és nemzetiségi 
megkülönböztetést célzó intézkedései
ket stb. A szerzők igen mélyrehatóan 
elemzik az ellenforradalmi rendszer 
agresszív politikájának történelmi iga
zolására irányuló törekvéseket és he
lyesen határozzák meg, hogy a szel
lemtörténeti irányzat, a magyar geo
politika, a turánizmus és más egyéb 
reakciós fajvédő, fasiszta elméletek a 
legkézzelfoghatóbb hazugságra épültek 
és a néptömegek megtévesztését és be
csapását szolgálták. 

A könyv egyik legsikerültebb része 
a III. fejezet, amelyben a szerzők a 
Horthy-rendszer katonai teoretikusai
nak a háború megvívásához szükséges 
politikai, gazdasági és erkölcsi ténye
zőkről vallott nézeteit foglalják össze. 

Vitatható a szerzők által a szovjet 
hadtudománynak tulajdonított, a há
ború menetét és kimenetét meghatá
rozó tényezőkről kifejtettek egy része. 
Konkrétan a katonai tényezőkről val
lott nézettel nem lehet egyetérteni. A 
63. oldalon található 1. ábrán legfőbb 
tényezőnek tüntették fel „a fegyveres 
erők mennyiségét és minőségét", amely
nek alárendeltek (vagy abból fakad
nak?) a többi katonai tényezők: a csa
patok erkölcsi-harci szelleme; a fegy
veres erők felszerelése és technikai el
látottsága; a parancsnoki állomány mi
nősége; a fegyveres erők hadművé
szete, a csapatok katonai szakértelme 
és harci jártassága. A fegyveres erők 

mennyiségének és minőségének ilyen 
rangot tulajdonítani a múltban is túl
zás lett volna, de még inkább túlzás és 
hibás ma, ha azt az atombombára is 
vonatkoztatjuk. 

A múlt egyes háborúi is ellentmon
danak a szerzőknek. Pl.: Szovjetunió
nak az intervenciósok elleni és pol
gárháborúja, amikor is a Vörös Had
sereg időben, mennyiségileg, de mind
végig minőségileg (kiképzettség, fegy
verzet, felszerelés, ellátás stb.) elma
radt ellenfelei mögött, s mégis győ-
zetmet aratott. Hasonló példát szol
gáltatnak Franciaország háborúi Ma
rokkó, Vietnam, majd Algéria népi erői 
ellen, az Amerikai Egyesült Államok 
fegyveres erőinek az ENSZ-lobogó lep
le alatt vívott rabló háborúja a Ko
reai Népköztársaság ellen és a jelen
legi, a Vietnami Felszabadítási Front 
erői szétverését célzó háborúja. Törté
nelmi példák tehát azt igazolják, hogy 
mennyiségileg és minőségileg gyen
gébb hadsereg is győzhet e tekintetben 
fölényben levő ellenségével szemben — 
a megfelelő szintű erkölcsi és más té
nyezők megléte esetén. 

Vajon mi a helyzet az atomháború
ban? A fegyveres erők mennyisége itt 
semmiesetre sem lehet meghatározó 
tényező, mivel a korlátlan hatótávol
sággal rendelkező rakétákkal célbajut
tatott több megatonnás nagyságrendű, 
tömegesen alkalmazott atomfegyverrel 
nemcsak az erőviszonyokat lehet órák, 
sőt percek alatt döntően megváltoz
tatni, hanem országokat lehet szétzúz
ni és a háborúból kikapcsolni. Ez a 
tétel nemcsak hadászati vonatkozás
ban érvényes, hanem hadműveleti, sőt 
harcászati szinten is. Ma egy hadosz
tály a rendelkezésére álló rakéta-atom
eszközei, valamint a gépkocsizó lö
vész- és harckocsicsapatai összehangolt 
csapásaival többszörös erejű ellenfelét 
szétverheti. 

Nem egészen érthető a szerzők által 
kiemelt és vázolt minőség kérdése 
sem, mert a legfőbb tényezőből leve
zetett fő tényezők is minőségi megha
tározók: erkölcsi szellem, felszerelés 
és technikai ellátottság, parancsnoki 
kar minősége stb., stb. Ügy vélem ez 
vita tárgya sem lehet. Ugyanakkor a 
szerzők itt sem említik meg a katonai 
rendszert, a fegyveres erők szervezésé
vel kapcsolatos igen fontos tényezőt, 
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viszont a későbbiekben elég részletesen 
foglalkoznak a hadseregszervezés kér
déseivel. 

Nem lehet egyetérteni a szerzőkkel, 
hogy az említett ábrán az „A" cso
porthoz sorolják — mint közvetett té
nyezők a tudomány és technika vív
mányait, amikor napjainkban ez utób
biak igen jelentős része a közvetlen 
katonai tényezők szerves részévé vált. 
PL: elektronika, kibernetika, bionika, 
kémia, fizika stb. vívmányait már nem 
közvetve alkalmazzuk a hadviselésben 
a haditevékenységek során. 

.Elismerést érdemelnek viszont a 
szerzők, amikor elmélyülten elemzik a 
horthysta nézeteket a politika és ha
dászat viszonyáról, a hadipotenciálról, 
illetve a hadigazdaságról, s ennek so
rán szemléltetően mutatják be az el
lenforradalmi Magyarország súlyos gaz
dasági helyzetét. 

Érdekes az erkölcsi-politikai ténye
zőkről kialakult, horthysta szemlélet is
mertetése. Korábban eluralkodott kö
rünkben olyan nézet, miszerint a bur
zsoá hadtudomány művelői mindig le
becsülték és lebecsülik a néptömegek 
és erkölcsi-politikai állapotuk háború
ban játszott szerepét. Ezt hangoztat
tuk a Horthy-hadsereget illetően is. A 
történelmi valóság azonban ezt cáfolja, 
és ez a tény hitelesen tükröződik a 
jelen műben. 

A szerzők a korabeli politikai és ka
tonai irodalom gondos feldolgozása út
ján arra a helyes következtetésre jut
nak, hogy az ellenforradalom ideoló
gusai, teoretikusai rendkívül nagy je
lentőséget tulajdonítottak a tömeg er
kölcsi erejének, és sokat fáradoztak 
a szóban forgó erő megteremtését cél
zó módszerek kidolgozására. Ennek 
megfelelően a katonai teoretikusok és 
egyéb szakemberek úgy vélték, hogy 
a nacionalista-revizionista-militarista 
nézetek szellemében való nevelésnek 
a csecsemőkortól az aggkorig, mint a 
szerzők írják: „a bölcsőtől a koporsóig" 
kellett tartani. S valóban így is volt, 
már az óvodai órák a „Csonka-Magyar
ország nem ország. . ." című irredenta 
versecskével kezdődtek és a „magyar 
hiszekegyei" végződtek. A pedagógu
sok zöme — még esetleg más világ
szemlélete ellenére is arra kénysze
rült, hogy nacionalista-revizionista szel
lemben, a szomszéd népek gyűlöletére 

nevelje a fiatalságot. E nevelés hatá
sossága fokozódott a cserkész és le
vente intézményekben, a reakciós-kle
rikális leány- és legényegyletekben, a 
különböző fasiszta fajvédő társadalmi 
egyesületekben, de nem kevésbé a ka
tonai szolgálatot teljesítők körében. 
Egyet kell érteni a szerzőkkel abban, 
hogy Horthyék ellenforradalmi nacio
nalista-revizionista nevelés és propa
ganda céljaira jól működő szerveket 
hoztak létre, amelyeknek bel- és kül
föld felé irányuló propaganda munka
módszereiről a hitleristák is példát 
vehettek. 

Általában egyet lehet érteni a szer
zőknek a Horthy-hadsereg szervezeti 
fejlődését jellemző téziseivel, valamint 
a hadsereg fegyvernemeiről és felada
tairól kialakult elvekkel kapcsolatban 
ismertetettekkel. A valóságnak meg
felelően vázolják az ellenforradalmi 
hadsereg technikai ellátottságát, és a 
szemléltetően bizonyított adatokból he
lyes következtetéseket, vonnak le a 
hadsereg magasabbegységeinek hadra
foghatóságát illetően. 

A Horthy-hadsereg nemcsak kevés, 
hanem igen elavult harci technikai esz
közökkel, felszerelésekkel rendelkezett. 
A korszerű fegyverzet beszerzésére 
biztosított viszonylag rendkívül kevés 
anyagi eszköz felhasználása nemcsak, 
hogy szakszerűtlenül történt, hanem 
bűnös üzelmek következtében egy része 
el is sikkadt. A könyvben szereplő sta
tisztikai adatok — különösen a nehéz 
fegyverzetet és harci technikát illetően 
— a szerzők hibáján kívül — pontat
lanok, mivel a fegyverek és technikai 
eszközök egy része gyári átvétele után 
nem volt hadihasználható. A meglevő 
szállító gépjárművek 25—40%-a — a 
javításhoz szükséges anyagi eszközök 
hiánya miatt — állandóan üzemkép
telen volt. A technikai eszközök javí
tásához szükséges alkatrészkészletek 
sem a háború előtt, sem a hadviselés 
folyamán nem álltak a hadsereg ren
delkezésére a szükséges mennyiségben. 

Ezeket a hiányokat — amint ezt a 
szerzők igen helyesen kifejtik — a 
horthysta katonai vezetés a magas er
kölcsi erejű embertömeggel akarta el
lensúlyozni, a technikát is pótló erköl
csi tényezővel igyekezett biztosítani a 
hadsereg hadrafoghatóságát. Ezért for
dítottak igen nagy gondot a hadsereg 
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tagjainak „erkölcsi" nevelésére, azért 
volt fontos a munkás- és parasztfia
taloknak ideológiai megdolgozása: a 
a burzsoá és úri osztályok megbízható 
védelmezőjévé, a nacionalista-revizio
nista politika hű kiszolgálóivá való át
formálása. Mindez őszintén és színe
sen tükröződik a szerzők példákkal 
gazdagon alátámasztott fejtegetései so
rán, amikor többek között bemutatják 
a különböző felekezetek papjainak, lel
készeinek a burzsoá erkölcsök hadse
regben való megteremtését célzó tevé
kenységét, a katonák körében folyta
tott agitációs munka tartalmát, és cél
ját, vagy az úgynevezett „nemzetvé
delmi szolgálat" működését. 

Mégis e rendszer gátlás nélküli ki
szolgálóinak minden erőfeszítése, min
den bűvészkedése ellenére csak átme
netileg, a szovjet földön elszenvedett 
első vereségekig sikerült „megfelelőre" 
értékelhető erkölcsi állapotot megte
remteni a hadsereg katonái körében. 

Más volt a helyzet a tisztikarral és 
az altisztekkel kapcsolatban — amint 
ezt a szerzők a valóságnak megfele
lően fejtegetik. A tisztikar mind tár
sadalmi helyzeténél, mind anyagi kö
rülményeinél fogva kiváltságos hely
zetet élvezett. Az erről szóló hiteles 
adatokat a könyv írói gondosan fel
dolgozták, s igen pontosan és részle
tesen ismertetik. Az uralkodó osztá
lyok úgy irányították a felső katonai 
vezetést, hogy a hivatásos és nem hi
vatásos tisztek osztályhelyzetük, poli
tikai meggyőződésük, ideológiai szem
léletük alapján až ellenforradalmi 
rendszer leghűbb, legodaadóbb táma
szai legyenek. A katonai felső vezetés 
hasonló gonddal válogatta ki az al
tiszti állomány tagjait, akiket anyagi 
eszközökön kívül, igen hatásos ideoló
giai megdolgozással formáltak a rend
szer hűséges lakájaivá. 

A Horthy-hadsereg tisztikarát nem, 
vagy kevéssé ismerő olvasó igen szé
les körű ismereteket szerezhet a könyv
ből a reakciós tisztikar osztályhelyze
téről, erkölcsi arculatáról, általános és 
szakmai műveltsége színvonaláról. A 
kapott képet semmiesetre sem lehet 
derűsnek nevezni, pedig a szerzők igen 
mértékletesen bírálják a tiszti- és al
tiszti kar képességeit, magatartását. Pél
dául többet lehetett volna írni a tiszti
kar zöme magánéletének alacsony er

kölcsi normáiról, általános műveltsé
gének a felületes mázáról, a katonák
kal szembeni kíméletlen, kegyetlen 
magatartásáról, a háborúban igazolást 
nyert tehetetlenségéről, kezdeményező 
képtelenségéről és sablonos felfogásá
ról. Ezeknek kiterjesztett ismertetése 
rendkívül hasznos adatokat szolgáltat
hatott volna mindazok számára, akik 
életkoruknál fogva nem ismerhetik a 
Horthy-rendszert és erőszak eszközé
nek állapotát. 

A könyv igen pozitív értéke kétség
bevonhatatlan, már régen szükségét 
érezzük egy ilyen tárgyú munkának — 
és a hadtudomány művelői számára a 
hiteles adalékok tömegét biztosítja. A 
szerzők munkájában kifogásolni lehet , 
azonban a forrásmunkák felhasználá
sánál — szerencsére ritkán megnyil
vánuló — a nem elégé kritikus hozzá
állást, különösen a már említett „A 
mai imperialista katonai ideológia" cí
mű könyvet illetően. Nem kívánok itt 
részletekbe bocsátkozni, azonban egy
két általam jelentősebbnek vélt elvi 
kérdésre úgy vélem reagálni kell. 

A könyv 220. oldalán a következő
ket olvashatjuk: „a horthysta hadtu
domány — mint minden más burzsoá 
hadtudomány — (Kiemelés tőlem — 
Sz. E.) — nem foglalkozott a háború 
egészével, hanem csak a fegyveres harc 
előkészítésének és megvívásának kér
déséit kutatta". Ez a megállapítás nem 
fogadható el, mivel a szerzők nemcsak 
az igazságnak, hanem önmaguknak is 
ellentmondanak. Tudniillik több he
lyen kihangsúlyozták, hogy horthysta 
katonai vezetés (tehát a horthysta had
tudomány művelői) milyen nagy gon
dot fordítottak a hadviseléssel össze
függő erkölcsi-gazdasági, ideológiai, 
technikai, tudományos kérdések tanul
mányozására és e területeken születő 
eredményeknek a hadügyben történő 
felhasználására. 

Milyen meghatározást találunk erről 
„A mai imperialista katonai ideológia" 
című könyv 22. oldalán: „az imperia
lista hadtudomány elsősorban (Kieme
lés tőlem — Sz. E.) a burzsoázia érde
kében folytatott fegyveres harc elő
készítésével és megvívásával kapcsola
tos ismeretek rendszerét nyújtja". Bár 
ez a meghatározás nem állítja azt, hogy 
a burzsoá hadtudomány nem foglalko
zik a háború egészével, mégsem tel-
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jesen pontos, sőt félreérthető még a 
fontossági sorrendet meghatározó „el
sősorban" szócska kiemelése esetén is. 

A burzsoá hadtudomány már az el
múlt háborút megelőzően is foglalko
zott a háború egészével. Például a má
sodik világháború kitörése előtt a hit
lerista hadvezetés nemcsak a fegyve
res erők szervezésével és a hadászati 
(hadműveleti) tervezéssel foglalkozott, 
hanem az egész birodalomnak a hábo
rúra való felkészítésével is, amelynek 
során elemezték és számításba vették 
mind az ellenség, mind a saját erköl
csi-politikai és hadigazdasági poten
ciálját. Ennek folyamán nyert követ
keztetésekből (gyakran hibásak vol
tak) fakadó követelmények állításával 
visszahatottak az állam politikájára, 
illetve gazdaságára is. 

Hasonló következtetésekre juthatunk 
más burzsoá államok hadtudományá
nak tanulmányozásakor és elemzése
kor. 

Ugyancsak kifogásolható az olyan 
megállapítás, amely szerint „a hadá
szatot a politika határozza meg" (72. 
o.). Nyilvánvalóan nem egészen pon
tos meghatározásról van szó, mivel a 
politika nem általában határozza meg 
a hadászatot, hanem csak a legfelsőbb 
katonai vezetésnek a fegyveres erők 
háborúra való felkészítését célzó gya-
gyorlati tevékenységét. Ugyanakkor a 
politika határozza meg — részben a 
hadászat visszahatására — az ország 
háborúra való felkészítésének (gazda
sági, politikai, ideológiai, erkölcsi stb.) 
irányát és mérvét. 

A szerzők a végső következtetéseik 
levonásánál helyesen állapították meg, 
hogy a Horthy-rendszer által hivata
losan elfogadott katonai tanai nem fe
leltek meg a korszerű háború állította 
követelményeknek. Teljesen egyet le
het érteni a hadsereg erkölcsi-politikai 
állapotára, hadrafoghatóságára és had
művészetének igen alacsony színvona
lára, katonai politikájuk kalandorsá

gára vonatkozó megállapításokkal. A 
való igazságot írják a szerzők: „Horthy-
Magyarország nem sodródott bele a má
sodik világháborúba, hanem az ellen-
forradalmi kormányzat erre tudatosan 
készült már 1919 óta." Az ellenforra
dalmi kormányzat tényleg uralomra
jutásától kezdve minden erőfeszítését 
revíziós elképzelései, tervei megvaló
sítására irányította. Igazuk van a szer
zőknek, amikor arról írnak, hogy a 
kalandor horthysta politikusok tervei 
eleve kudarcra voltak ítélve, mivel 
igazságtalan rabló háborúba hajszol
ták bele, a magyar dolgozó tömegek 
millióit. 

összegezésként kétségtelenül arra a 
következtetésre lehet jutni, hogy a 
szerzők hatalmas terjedelmű kutató
munkájaként értékes hadtörténelmi 
művel gazdagították katonai irodal
munkat. A szerzők forrásmunka ke
zelése nagy rutinra vall, hatalmas 
mennyiségű levéltári anyagot, külön
féle jellegű, irányú és értékű ideoló
giai, politikai és katonai irodalmat dol
goztak fel kutató tevékenységük során, 
ami rendkívül terjedelmes, . tudomá
nyos igényű munkát követelt meg tő
lük. A kutatómunka említett alapos
sága néha kissé túlzottan tükröződik 
a műben található sok idézetben és hi-
vonatkozásban. Ráadásul az olvasó szá
mára zavarosan hat az a körülmény, 
hogy a hivatkozásokra a választ nem 
lábjegyzetben, hanem a könyv végén 
elhelyezett gondosan szerkesztett jegy
zetben kapja meg. Ez elsősorban meg
lehetősen körülményes „kutatómun
kát" követel az érdeklődőktől, másod
szor kizökkenti az olvasót a gondolat 
folyamatosságából, harmadszor a jegy
zetek lábjegyzetszerű kivitelezése sem
miképpen sem csökkentette volna a mű 
tudományos értékét. A könyv nagy se
gítséget nyújt a Horthy-rendszer ka
tonai kérdéseit tanulmányozni kívánó ,_ 
olvasóinak. 

Szentesi Ede 
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CSILLAG FERENC: » 

A KÉZI LŐFEGYVEREK ÉS A HADMŰVÉSZET 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 250 o.) 

Magyarországon a fegyvertörténet 
kezdettől eléggé mostohán kezelt te
rület, ebből eredően szakirodalma meg
lehetősen hiányos. Ennek illusztrálá
sára elegendő megemlíteni, hogy a 
fegyvertörténeti kiadványok többsége 
a századfordulón jelent meg. Ezek ál
talában csupán a fegyverek valamely 
csoportjával foglalkoznak, meghatáro
zott szűkebb — főleg oktatási — cél
lal. Szélesebb olvasóközönséghez szóló, 

átfogó ismereteket nyújtó rnunkát nem 
találunk közöttük. 

Ezt a hiányt pótolja Csillag Ferenc 
könyve, melyet bizonyára örömmel 
vesz kézbe a haditechnika fejlő
dése és a fegyvertörténet iránt érdeklő
dő olvasó. A szerző, az Országos Hadtör
téneti Múzeum parancsnoka, több mint 
három évtizedes munkásságának egyik 
eredményeként jelentkezett összefog
laló művével, melyben első előfordu
lásától a XX. század közepéig tekinti 
át a kézi lőfegyverek fejlődését és an
nak a harcászatra gyakorolt hatását 
Közel félezer lőfegyver tüzetes, egyen
kénti vizsgálatát végezte el a hazai és 
jelentősebb külföldi szakmúzeumok
ban, hogy megismertesse az olvasókkal 
azokat a szerkezeti-technikai változá
sokat, amelyek a fejlődést jelzik, s 
jellemezhesse az egyes fegyvereket. 
E leíró jellegű munka értékelésénél 
nem lehet, figyelmen kívül hagyni azt 
a tényt, hogy az ismertetett anyag je
lentős részét a szerző kutatta fel ása
tások és gyűjtés során. Számos fegy
ver rekonstruálását, a hiányzó alkat
részek pótlását is el kellett, végeznie, 
továbbá mérésekkel megállapítania az 
ismertetéshez nélkülözhetetlen adato
kat. Ma már azt is csak nagyon ke
vesen tudják, hogy Csillag Ferenc al
kotta meg sok alkatrész magyar elne
vezését, amelyek azóta is elfogadottak 
a szakkörökben és átmentek a köztu
datba is. Ez a többirányú tudományos 
tevékenység adja meg a szerző három 
évtizeden át folytatott tanulmányainak 
igazi értékét, amely megbúvik a könyv-
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ben közölt, száraz tények, adatok és le
írások mögött. 

A munka három fejezetből áll. Ezek 
felölelik a kézi lőfegyverek fejlődésé
nek egy-egy jelentős korszakát. A 
szerző a fejezeteken belül egységes 
tárgyalásmódot követ. Ismerteti a fegy
verek fejlődését előidéző okokat, az új 
fajta fegyver feltalálásának körülmé
nyeit, leírását adja az új fegyvernek s 
végül foglalkozik annak a harcászatra 
gyakorolt hatásával. Részletesen tár
gyalja a lőfegyver tartozékait: a lő
szert és megjelenésétől kezdve a szu
ronyt is. Ez az egységes és logikus tár
gyalásmód nagyban elősegíti a mon
danivaló követését és helyes megér
tését, megkönnyíti a változások érzé
kelését. A kötet értékét jelentősen nö
veli a nagyszámú kép, valamint a szer
kezeti és működési vázlatok, amelyek 
kitűnően szolgálják a leírások szemlél
tetését. 

Az első fejezet az egylövetű kézi lő
fegyverekkel foglalkozik. Ezek meg
jelenése a fekete lőpor európai elter
jedéséhez fűződik, a XIV. század ele
jén. A legkorábban használt tűzfegy
ver fejlődése két irányban indult el. 
Az idők folyamán a cső hosszának és 
űrméretének fokozatos növelése kiala
kította az ágyút, az űrméret kisebbí
tése pedig a puska megjelenéséhez ve
zetett. A kézi tűzfegyver, kezdeti kis 
hordtávolsága és csekély átütőereje 
miatt, lassan terjedt el és nem hozott 
azonnali változásokat a hadviselésben. 
Megjelenését mégis mérföldkőnek kell 
tekinteni, mert tökéletesedése az idők 
folyamán gyökeresen átalakította a 
hadművészetet. 

A szerző röviden ismerteti az első 
elöltöltős, ún. „szakállas" puskák kü
lönböző fajtáit, azok kezelését és al
kalmazását. A fejlődés következő lép
csőfokát a kanócos gyújtású és kerekes 
gyújtású puskák, a „muskéták" képvi
selték, amelyek a XVI. század első fe
lében jelentek meg. Erre az időre a 
puska elnyerte végleges alakját, és sú
lyának fokozatos csökkenése fölösle
gessé tette az eddig támasztékul hasz
nált villa további alkalmazását is. 

A fegyver töltésének egyszerűsítése, 
s ezzel a tűzgyorsaság megnövelése 
Gusztáv Adolf svéd király nevéhez fű
ződik, ö rendelte el 1626-ban, a har
mincéves háború idején, hogy a kato

nákat előre kimért és papírhüvelybe 
csomagolt lőporral lássák el. A tapasz
talatok alapján a későbbiekben olyan 
papírhüvelyt készített, amely a lőpor
ral együtt magában foglalta a golyót 
is. Ezek hordására pedig bőrből ké
szült tölténytáskát rendszeresített. 

A technika fejlődésének eredménye
ként a puskán végbement változások 
lépésről lépésre átalakították a hadse
regek addigi szervezetét, harcrendjét 
és harcászatát. A muskéta elterjedése 
fokozatosan megdöntötte a korábban 
sebezhetetlen nehézpáncélos lovagi lo
vasság egyeduralmát a csatatéren. A 
csatadöntő szerepeť a zsoldos jellegű 
gyalogság vette át. A gyalogságnál a 
XVI. század elején még a lándzsáké 
volt a főszerep. A kisszámú muskétás 
feladata csupán arra terjedt ki, hogy 
védjék a lándzsásokat a lovasság ro
hamával szemben. A XVII. század ele
jén már a muskétások tették ki a gya
logság kétharmadát és a lándzsások 
feladata lett a lövészek védelme a lo
vasság támadása ellen. A lövészek 
négyszögoszlopban álltak fel és soron
ként tüzeltek. Miután az első sor le
adta a lövést, hátrahúzódott az utolsó 
sor mögé, hogy újra töltse fegyverét. 
Kezdetben 8—10 sor tüzelési ideje volt 
szükséges ahhoz, hogy az első sor újra 
tűzkész legyen. Később az újítások 
eredményeként a töltési idő egyre 
csökkent, ami fokozatosan fölöslegessé 
tette a nagy mélységi tagozódást. Az 
oszlop harcrend mindinkább vonal
alakzatot vett fel, ennek kialakítását 
követelte a tűzhatás minél nagyobb ki
használására való törekvés és a tüzér
ségi tűz elleni védekezés is. 

A vonalharcászat kialakulásának idő
szakában (melyben jelentősen közre
játszott a hadseregek emberanyagának 
megváltozása is) az eddig használt ka
nócos gyújtószerkezetet felváltotta a 
kovás gyújtószerkezet, s a XVII. szá
zad közepén már megjelent a szurony 
is, amely a csupán távolharcra hasz
nálható puskát közelharcra is alkal
massá tette. A kovás gyújtású, elöl
töltős simacsövű kézi lőfegyverek tö
kéletesítési folyamata nagyjából a 
XVIII. század közepéig tartott, Ekkor 
már megkezdődött a fegyver tömeg
gyártása is. A szerző, egy német for
rásra hivatkozva, megemlíti, hogy 
1789—1801 között, Európában 10 mil-
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lió kováspuskát készítettek az állami 
fegyvergyárak. 

Az elöltöltő simacsövű puskákat, a 
nagy szórás és kis hatótávolság jelle
mezte. E jelentős fogyatékosságok ki
küszöbölésére irányuló törekvés veze
tett a cső huzagolására és a csőfuratba 
pontosan illeszkedő lövedék alkalma
zására, ezek pedig szükségessé tették 
az eddigi kezdetleges célzóberendezés 
tökéletesítését. A huzagolt puskák ka
tonai alkalmazására először az ame
rikai függetlenségi háborúban került 
sor, ahol a terephez alkalmazkodó, 
szétszórt kis csoportokban harcoló fel
kelők pontos lövéseikkel csődbe jut
tatták a merev vonalharcászatot. Meg
született az új harcalakzat,: a lövész
raj, mely a francia forradalom hon
védő háborúiban az oszloppal párosult. 
A lövészraj laza alakzata lehetővé tet
te a lőfegyver tűzhatásának teljes ér
vényesülését, as oszlop pedig az el
söprő erejű szuronyrohamot. 

Az elöltöltő kézi lőfegyverek a XIX. 
század első felében — a durranó ké
szítmények feltalálása után, a csap
pantyú, illetve gyutacs alkalmazásával 
— érték el fejlődésük legmagasabb 
fokát. A szerző ismerteti a csappan
tyús és gyutacsos puskák különféle tí
pusait, ezek szerkezetét, működését és 
azokat, a változásokat, amelyeken a 
fentiek következtében a lövedék vég
bement. 

A fejlődés újabb állomása már a há
tultöltés problémájának megoldása 
volt. Az első, tömegméretekben elter
jedt egylövetű hátultöltős puska meg
szerkesztése Dreyse porosz fegyvergyá
ros nevéhez fűződik. Az 1841-ben rend
szeresített fegyver javított kiadását a 
francia Chassepot készítette el, s 1866-
ban ezzel szerelték fel a francia had
sereget. 1860—1885 között számos fajta 
és egyre tökéletesebb zárszerkezetű 
egylövetű hátultöltő fegyver készült a 
különböző országok hadseregei részére. 
A fejezet részletesen tárgyalja és jel
lemzi az egyes fegyver- és zárszerke
zet típusokat. 

A hátultöltő fegyver első alkalma
zására az 1866. évi osztrák—porosz há
borúban került sor. Ekkor a Dreyse-
féle gyutűs puska sikert hozott a po
roszoknak az elöltöltő fegyverrel fel
szerelt osztrákokkal szemben, de a 
harcászat megváltoztatására az 1870— 

1871. évi porosz—francia, majd az 
1877—1878. évi orosz—török háború
ban került, sor, mikor a hadseregeket 
már mindkét hadviselő fél hátultöltő 
puskákkal fegyverezte fel. Ez lehetet
lenné tette a tömör oszlopban végre
hajtott szuronyrohamot, a tömeges cél
zott tűz lett (a tüzérség mellett) az el
lenség megsemmisítésének fő eszköze 
és módszere. E két háború volt az 
utolsó példa, amikor a puska döntő 
szerepet játszott a hadművészet fej
lődésében. A későbbiekben — bár a 
pu-ka még jelentősen tökéletesedett — 
már más fegyverek és harceszközök 
tömeges alkalmazása hozott változáso
kat a hadművészetben. 

A könyv második fejezete az ismétlő 
kézi lőfegyvereket tárgyalja. Mint a 
szerző megállapítja: „Az egylövetű há
tultöltős puska még alighogy megszü
letett, már elavulttá is vált. A mind 
gyorsabb tüzelésre irányuló igény 
olyan fegyverek készítésére ösztönözte 
a fegyverszerkesztőket, melyeknél egy
szerre több töltény helyezhető el a pus
kában és azok a zárszerkezet mozgatá
sával tölthetők a csőbe." 

A tölténytár elhelyezése szerint rö
vid idő alatt, három ismétlő rendszer 
alakult ki: a tusatáras, az előágytáras 
és a középágy táras. A fejezetből meg
ismerjük mindhárom ismétlőrendszer
hez tartozó puskák különböző típu
sait, szerkezetét, működését s jellemző 
tulajdonságait Tárgyalja a szerző az 
ismétlő kézi lőfegyverek katonai alkal
mazásának tapasztalatait is. 

A harmadik fejezet az önműködő 
kézi lőfegyverekkel foglalkozik. Ebbe 
a kategóriába tartozik az ismétlő pisz
toly, az automata puska, a géppisz
toly és a gépkarabély. Ezek különböző 
típusait, mechanizmusát, főbb adatait, 
alkalmazásának módját részletesen 
elemzi és értékeli a szerző. 

A könyv anyagának e vázlatos át
tekintése is mutatja, milyen hatalmas 
ismeretanyag rendszerezett összefog
lalása található benne. A munka érté
kelését röviden megtettük az ismer
tetés elején. Az ott mondottakat azzal 
egészítjük ki, hogy Csillag Ferenc ú t 
törő jellegű vállalkozása sikeres mind 
a mondanivaló rendszerezése, mind pe
dig a közlés módja tekintetében. Hasz
nos kézikönyvet adott az érdeklődők 
kezébe ezzel a munkával a Zrínyi Ka-
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tonai Kiadó, s csak örülni lehet a hír
nek, hogy tervbe vette más fegyver
történeti kiadványok megjelentetését 
is. 

Ám ez is arra késztet, hogy hangot, 
adjunk az ismertetett mű hadművé
szet történeti részeivel kapcsolatos 
hiányérzetünknek. A kézi lőfegyverek
nek a hadművészet fejlődésében be
töltött szerepét csupán érzékelteti a 

szerző, s eltekint az összefüggések ala
posabb feltárásától és elemzésétől. Ez
zel önmaga korlátozza azt a lehetősé
get, hogy témáját sokoldalúbb megvi
lágításban helyezve tárja az olvasó elé. 

E kétségtelen hiányosságával együtt 
Csillag Ferenc könyve értékes darabja 
a marxista fegyvertörténeti irodalom
nak, s jól betölti feladatát. 

Tóth Sándor 

180 



HARSÁNYI JÁNOS: 

MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK A FASIZMUS ELLEN 
1941—1945 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 907 o.) 

Jelentős kötetet bocsátott útjára a 
Zrínyi Katonai Kiadó. A könyv olyan 
történelmi időszakot tárgyal, amely
nek eseményeiről már eddig is sokat 
írtunk és mégsem ismerjük kellően. 
Sajnos, még felszabadulásunk után két 
évtizeddel sem rendelkezünk olyan ki
advánnyal, amely összefüggően dol
gozza fel a magyar ellenállási mozgal
mat. Pedig a jelen dokumentumkötet 

is bizonyítja, hogy a magyar ellenállási 
mozgalmat nem lehet csupán ezzel a 
mondattal elintézni: „Sajnos, nálunk 
nem bontakozott ki olyan széles fegy
veres ellenállási mozgalom, mint a kör
nyező államokban és Európa más or
szágaiban." Ez így önmagában véve 
tény, de mégsem kell róla olyan túlzott 
szerénységgel beszélni, mint eddig tet
tük. Az ilyen szerénységgel nemcsak 
a történelmi tényeknek mondunk el
lent, hanem igazságtalanok vagyunk 
azokkal a honfitársainkkal szemben is, 
akik a fasiszta terror legsötétebb nap
jaiban hazájuk és népük iránti szere
tettől vezéreltetve vállaltak minden 
kockázatot, hogy csökkentsék azt a fe
lelősséget, amelyet a szabadságszerető 
népekkel szemben a háborúban való 
részvételünkért viselnünk kellett. 

Harsányi János és Gazsi József igen 
komoly feladatra vállalkoztak, amikor 
azt a célt tűzték maguk elé, hogy 246 
dokumentum bemutatásával kereszt
metszetét adják a magyar antifasiszta 
ellenállási mozgalom történetének. Vé
leményem szerint a vállalkozásukat si
ker koronázta. A közzétett dokumen
tumok fényes bizonyítékai a magyar 
társadalom szinte minden rétegében 
kibontakozó, majd lezajló ellenállási 
mozgalomnak. A dokumentumkötet a 
magyar antifasiszta ellenállási mozga
lomnak — ha kezdeti lépésnek is szán
ták — méltó emléket állít. 

A szerzőknek a kötet munkálatai so
rán sok problémával kellett megküz-
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deniük. A nehézségek már a gyűjtési 
munka során jelentkeztek. Ismeretes 
ugyanis, hogy az illegális munka és a 
partizánharc körülményei között csak 
egészen minimális írásos anyag kelet
kezett. Ezek közül — a tárgyalt esemé
nyek óta ugyanis már több mind két 
évtized telt el — sok dokumentum el is 
kallódott, illetve eddig még nem sike
rült őket feltárni. Tehát egyrészt maga 
a feltáró munka jelentett gondot. A 
másik problémát az összegyűjtött do
kumentumok rendszerezése, válogatá
sa, illetve azoknak a kijelölése okozta, 
amelyek az olvasónak a legplasztiku
sabban mutatják meg a társadalom 
minden rétegében kibontakozó ellen
állást és annak különböző formáit: a 
passzív ellenállástól a fegyveres har
cig. Véleményem szerint Harsányi Já
nos és Gazsi József e nehézségeket si
kerrel oldották meg. 

Külön kell szólni a kötet jegyzet
apparátusáról. Az egyes dokumentu
mokhoz adott jegyzetek ugyanis mesz-
sze meghaladják a velük szemben tá
masztott követelményeket. A szerzők 
ezekben a jegyzetekben pótolják az 
egyes okmányok hiányos adat- és 
eseményközlését, olymódon, hogy, a cse
lekmények egész történeti vonatkozá
sait tömören összefoglalják. 

A kötethez Harsányi János írt beve
zetőt. Ez a munka az eseményeket ke
vésbé ismert olvasó számára is átfogó 
képet ad az ellenállási mozgalom ki
alakulásának nemzetközi és hazai 
problémáiról. De ezen túl a bevezető 
tanulmány mintegy összefoglalója azok
nak a dokumentumoknak, amelyek a 
kötetben helyet kaptak. Ezzel az egyes 
írások sokszor nagyon is tömören meg
fogalmazott mondanivalója világosabbá 
válik az olvasók számára. 

A közreadott dokumentumokból vi
lágosan kitűnik, hogy a Horthy-fasiz-
mus háborúba lépésével egy időben — 
a kommunista párt felvilágosító mun
kájának eredményeként — megkezdő
dött e rendszer politikájával szemben 
álló mozgalom is. Ám az okmányok 
visszatükrözik azokat a hihetetlenül 
nehéz viszonyokat is, amelyek a ma
gyar ellenállási mozgalom kibontako
zását akadályozták. Az a tény, hogy 
az 1941-es évből mindössze négy írás 
került a kötetbe, nem a szerkesztők 
szubjektív döntésének a következmé

nye, hanem maga az a történelmi 
tény, hogy az ellenállási mozgalom ek
kor még csak a kezdeténél tartott, s a 
nagy soviniszta, nacionalista propa
ganda orkánjában még csak a legön-
tudatosabbak, a kommunisták voltak 
azok, akik szót emeltek az uralkodó 
osztályok nemzetvesztő politikája ellen. 

A magyar uralkodó osztályokban is 
oly nagy reményeket keltő villámhá
ború csődje, a háború elhúzódása és 
egyre több anyagi áldozatot követelő 
ténye a lakosság egyre szélesebb töme
geit késztette gondolkodásra a háború 
tulajdonképpen célját és értelmét il
letően. Az 1942—43-as években kelet
kezett dokumentumok számának nö
vekedése már arra utal, hogy a töme
gek számvetése nem állt meg a tények 
puszta tudomásul vételénél, hanem kö
vetkeztetéseket is vontak le abból, ami
nek következtében fokozódott az aktív 
szembehelyezkedés azzal a politikával, 
amelynek hatásaként ez a helyzet ki
alakult. Az ellenállási mozgalom egyre 
szélesebbé és mélyebbé vált. Ha kis
mértékben is — és nem is az országon 
belül —, de már találkozunk azokkal 
a jelenségekkel, amelyek arra utalnak, 
hogy a fegyveres ellenállás gondolata 
sem volt idegen az emberektől. Ezt 
azok a dokumentumok tanúsítják, ame
lyek egyrészt arról szólnak, hogy a 
magyarok harcolnak a különböző szov
jet partizánalakulatokban, másrészt 
azok az írások, amelyek arról tudósí
tanak, hogy a magyar katonák megta
gadják a szovjet partizánok elleni 
fegyveres harcot. 

A kötet dokumentumai vitathatatla
nul alátámasztják azt a tényt, hogy 
Magyarországon az ellenállási mozga
lom kiteljesedése — s ez a többi euró
pai ország ellenállási mozgalmával 
azonos jelenségre utal — hazánknak a 
német fasiszták által történt megszál
lása után kerül sor. A szóban forgó 
időszak ellenállási mozgalmáról a szer
zők közel másfélszáz dokumentumot 
mutatnak be. Ez a kiadványnak több 
mint a felét teszi ki. 

Ha lehet egyáltalán különbséget 
tenni — érzelmi szempontból — az el
lenállási mozgalom különböző idősza
kai között, úgy azt kell mondanunk, 
hogy ez az időszak az, amelyik leg
jobban megragad bennünket, amikor 
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az egyéni és tömeges hősiességnek, a 
hazaszeretet legszebb megnyilvánulá
sainak lehetünk a tanúi. 

Ebből az időszakból közölt dokumen
tumok már olyan képet vetítenek elénk, 
amikor az ellenállási mozgalom a leg
szélesebb rétegekre terjed ki és for
mái is a legváltozatosabbak. S hogy 
ennek ellenére a magyar ellenállási 
mozgalom mégsem olvadt egybe egy 
hatalmas népi felkeléssé, arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy ebben 
nem a néptömegek aktív tenniakará-
sának a hiánya, hanem valami egé
szen más okok játszottak közre. Azok a 
dokumentumok, amelyek az ellenállási 
mozgalommal szembeni megtorlásról 
szólnak, utalnak az egyik ilyen okra. 
Mivel a terror elsősorban az ellenállási 
mozgalom legkövetkezetesebb szerve
zője, a Kommunisták Magyarországi 
Pártja ellen irányult, nem nehéz le
vonni azt a következtetést sem, hogy 
az ellenállási mozgalom egységbevo
násának egyik szubjektív tényezője, a 
párt, e terror következtében hatalmas 
veszteségeket szenvedett. 

Nagyon jelentősnek tartom a kötet 
ama dokumentumait, amelyek a fegy
veres ellenállási mozgalom mélységét 
és szélességét vetítik elénk. Nem arról 
van szó, hogy az ellenállás e legmaga
sabb formájának jónéhány részlete — 
elsősorban a budapesti és a jelentő
sebb vidékiek is — ne lettek volna is
meretesek előttünk már eddig is. A 
most közölt okmányok azonban olyan 
csoportok tevékenységével is megis
mertetnek bennünket, amelyekről ed
dig nem volt tudomásunk. Ez vonatko
zik a hazai csoportokban és a külön
böző országok fegyveres ellenállásában 
részt vett magyarok tevékenységének 
történetére egyaránt. De nem túlzás 
állítani azt sem, hogy a kötet doku
mentumai a már eddig ismert fegy
veres ellenállási csoportok, partizán
egységek történetének ismeretét is je-
jelentősen gazdagítják. Gondolunk itt 
Nógrádi, Úszta és Fábry elvtársak ál
tal vezetett partizánegységek rádió
grammjaira és harci naplóinak rész
leteire. 

E kötetben kerül publikálásra elő
ször több olyan dokumentum is, ame
lyek honfitársainknak a különböző or
szágok fegyveres ellenállási mozgal
mában való részvételéről bővítik is
mereteinket. Számunkra az a tevé

kenység, amelyről ezek az írások be
szélnek, nemcsak azért értékesek, mert 
népünk fiai nagyszerű hősiességéről 
tanúskodnak, hanem abból a szem
pontból is nagy jelentőségűek, hogy 
ismételten bizonyítják azt a tényt: az 
internacionalizmusnak népünk történe
tében mély gyökerei vannak. Ezek a 
magyarok megértették, hogy Európa 
bármely országában küzdjenek is a fa
sizmus ellen, harcuk közvetve hazánk 
felszabadulását is elősegíti, és végered
ményben a magyar nép becsületét erő
síti. E gondolat jegyében nem lesz ta
lán érdektelen két dokumentumból 
idézni. Az egyik cikk franciaor
szági honfitársaink megemlékezése ä 
franciaországi magyar mártírokról. 
Többek között a következőket írták: 
„öt magyar mártír a francia szabad
ságharc jegyében, az ellenállás olda
lán! Mennyire kicsinynek tűnő szám 
ez, és mégis milyen nagy valójában, 
ha viszonyítva nézzük. Az ő gyászba 
vont nevük, az ő tragikusan betelt 
sorsuk mekkora erkölcsi tartalékot, s 
milyen felbecsülhetetlen értéket jelent 
valamennyiünk, s a hazánk számára 
is. örök cáfolatai lesznek ők annak a 
sajnos még ma is széltében terjengő, 
rosszindulatúan táplált balhiedelem
nek, mintha a magyarok, ,en bloc' a 
fasizmus táborába tartoznának."1 Tóth 
József a Versigora által vezetett par
tizán-magasabbegység egyik zászlóal
jának politikai biztosa így fejezte ki 
naplójában ezeket az érzelmeket: „Én 
büszke vagyok arra, hogy a magyar 
nép fia vagyok. Az a nagy megtisztel
tetés és szerencse jutott osztályrészül, 
hogy védelmére kelhetek második ha
zámnak, Oroszországnak. Az ő ellen
sége — a mi ellenségünk. Oroszorszá
gért harcolva közelebb hozom a, ma
gyar nép felszabadulásának napját. 
Milyen kár, hogy nem minden honfi
társam érti ezt m e g . . . Eljön az idő, 
hogy megér t ik . . . Oroszország nélkül 
Magyarország szabaddá válása lehe
tetlen."2 

A dokumentumok olvasása közben 
nagyon őszinte emberi közelségbe ke
rülnek hozzánk azok a mártírok, akik 
itthon vagy más országokban estek ál-

1 Harsányt János: Magyar s zabadságha r 
cosok a fas izmus ellen. Budapes t , Zr ínyi Ki
adó, 1966. 64. o. 

2 Uo. 50. o. 
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dozatul a fasizmus terrorjának. Em
berek jelennek meg előttünk, akik na
gyon szerették a szabad életet, ame
lyeknek megvalósításáért harcoltak — 
és nagyon szerették volna megérni an
nak győzelmét. Ám az életnek e ki
mondottan mélységes szeretete sem 
ingatta meg őket akkor, amikor azért 
a legnagyobb áldozatot kellett hoz
niuk. 

A kötet ugyanakkor vádirat is azok 
ellen, akik könyörtelenül és a legna
gyobb hidegvérrel írták alá azok ki
végzését, akik a nép, a nemzet érde
kében próbálták felrázni embertár
saik lelkiismeretét. Ezekből a doku
mentumokból látható, hogy a burzsoá
zia, a fasizmus soha, egy pillanatra 
sem habozott, amikor arról volt szó, 
hogy uralma fenntartása érdekében 
bárkit is megsemmisítsen. 

A dokumentumkötet tehát minden 
vonatkozásban nagyon értékes és bi

zonyára a legszélesebb rétegek fogad
ják majd megbecsüléssel. 

Már előzőleg utaltunk rá, hogy a 
jelen kötet nem tartalmazza az ellen
állási mozgalomról eddig előkerült 
minden dokumentumot, például vissza
emlékezéseket sem közöl, amelyek pe
dig ugyancsak szép számban állnak 
rendelkezésünkre. Reméljük, hamaro
san lehetőség nyílik arra is, hogy a 
már összegyűjtött, de ebbe a kötetbe 
„bele nem fért" dokumentumok és 
visszaemlékezések is az olvasó kezébe 
kerüljenek. 

A kiadvánnyal kapcsolatban még 
annyit, hogy a mellékletek, (bibliográ
fia, tematikus mutató, időrendi táblá
zat és képmelléklet) egyenként is al
kalmasak arra, hogy elősegítsék a mun
kát azok számára, akik alaposabban 
kívánják tanulmányozni a magyar el
lenállási mozgalom történetét. 

M. S. 
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GODÓ ÁGNES: 

DRÄVÄTÓL A MURÁIG 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 226 o.) 

•"WmMÏ« -ï'siSïSiSlSiig! 

Godó Ágnes a magyar hadtörténé
szek régi adósságát egyenlítette _ki, 
amikor az olvasó kezébe adta a „Drá
vától a Muráig" című könyvét. Űj 
munkája emléket állít a hazánk fel
szabadításában részt vett, 1. Bolgár 
Hadseregnek. A szerző több éves ku
tatómunkája eredményeit igyekezett 
összesűríteni 226 oldalra és megmutat
ni, hogy az 1944 szeptemberében fel
szabadult bolgár nép hadserege már 

1945-ben, a jugoszláviai felszabadító 
harcok után, milyen hősiesen vette ki 
részét a német fasiszta csapatok szét
zúzásából és járult hozzá a szovjet és 
román hadsereg mellett hazánk fel
szabadításához. 

A könyv, ahogy erre címe is utal, 
döntően az 1. Bolgár Hadsereg 1945 
elején megvívott védelmi és támadó 
hadműveleteivel foglalkozik. Abból a 
célból, hogy az összképet szemlélete
sebbé tegye, művének I. és II. részé
ben „A népi demokratikus rendszer 
létrejötte Bulgáriában" és „Az újtípusú 
bolgár hadsereg megszervezése" cím 
alatt nagy ecsetvonásokkal felvázolja 
a bolgár nép harcát a monarcho-fa-
siszta uralkodó osztály és a hitleri 
megszállók ellen és megrajzolja az ú j -
típusú bolgár hadsereg születésének 
történetét is. E nélkül talán nem is 
lehetne megérteni, hogy az alig né
hány hónapja felszabadult Bulgária, 
hogyan tudott több mint százezer fős 
hadsereget küldeni a szovjet—német 
arcvonalra. 

Godó Ágnes világos vonalvezetéssel 
mutatja meg, hogy a bolgár dolgozók 
a két világháború között a bolgár ural
kodó osztály kegyetlen fasiszta dikta
túrája ellenére szakadatlanul harcol
tak a reakciós rendszer kül- és belpo
litikája ellen. Ezért hiába vált a mo
narchia Hitler szövetségesévé, nem 
merészkedett hadat üzenni a Szovjet
uniónak. A „Nagy Bulgária" délibáb
ját kergető uralkodó osztály a Jugosz
láviától és Görögországtól elrabolt te-
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rületekkel sem tudta maga mellé állí
tani a bolgár tömegeket. 

„A hitleri Németország kezdetben 
követelte a szovjetellenes háborúban 
való aktív részvételt . . . De a monar-
cho-fasiszta kormány erre nem mert 
vállalkozni. A Szovjetunió megtáma
dása felháborodást és tiltakozást vál
tott volna ki a bolgár tömegekből." 

A szerző részletesen elemzi, hogy 
1941. június 22-e után, amikor a hitleri 
Németország megtámadta a Szovjet
uniót,, miként bontakozott ki az or
szágban a Bolgár Kommunista Párt 
irányításával az antifasiszta harc. Rá- s 

mutat arra, hogy a Hazafias Front 
megalakulása 1942 nyarán „ . . . t ö r t é 
nelmi szükségszerűség volt Bulgária 
életében. . ." A front felbecsülhetetlen 
jelentőségű felvilágosító és szervező 
munkát végzett, a tömegek között és 
előkészítette a talajt az antifasiszta 
harc kibontakozásához. 

A Szovjetunió 1943. évi nagy győ
zelmei után megalakult az antifasiszta 
harcot irányító NOVA (Népi Felsza
badító Felkelő Hadsereg) és annak ve
zérkara szervezett formát adott az ál
landóan növekvő partizántevékeny
ségnek. 

„A partizánhadsereg létrehozása nem
csak az antifasiszta mozgalom erősö
désére, hanem a pártnak a cári had
seregen belüli agitációs és szervező 
munkájára is nagy hatással volt", úgy 
hogy 1943 végén és 1944 elején a bol
gár ellenállási mozgalom már nemcsak 
a Népi Felszabadító Felkelő Hadse
regre, hanem a cári hadsereg hazafias 
erőire is számíthatott. 

Ezek után érthető, hogy az 1944 ta
vaszán és nyarán felgyorsuló történel
mi események tovább szélesítették az 
antifasiszta harc tömegbázisát és 1944 
„július végén a párt központi bizott
sága, a NOVA vezérkara és a Hazafias 
Front nemzeti bizottsága megkezdte 
az egész országra kiterjedő fegyveres 
felkelés előkészítését". 

A monarcho-fasiszta rendszer ke
gyetlen terrorja ellenére a szovjet had
sereg iasi—kisinyovi sikeres hadműve
lete, majd Románia kilépése a hábo
rúból és a szovjet csapatok megjele
nése Bulgária határán, elérkezetté tet
ték a fegyveres felkelés megindítását, a 
régi rendszer haladéktalan megdönté
sé t 

A bolgár antifasiszta tömegek felké
szülten várták a felszabadító szovjet 
hadsereget, keresztülhúzták a bolgár 
uralkodó osztály szovjet- és népellenes 
manővereit. Amikor 1944. szeptember 
8-án a szovjet csapatok átlépték a ro
mán—bolgár határt,, 8-ról 9-re virradó 
éjjel megkezdték a fegyveres felkelést 
és megdöntötték a monarcho-fasiszta 
diktatúrát. 

Ez a magyarázata annak, hogy Bul
gária a felkelés győzelmének másnap
ján, miután szeptember 10-én hadat 
üzent a hitlerista Németországnak, 
hadműveleteket kezdett ellene. „A régi 
hadsereg demokratikus érzelmű tiszt
jei, katonái és a NOVA alakulatai . . . 
szeptember elejétől harcoltak a német 
csapatokkal." 

Godó Ágnes munkájának II. részé
ben az új típusú bolgár hadsereg meg
teremtésének problémáival foglalko
zik. Rámutat arra, hogy az új típusú 
hadsereg megszervezése a szélesen ki
bontakozó népi ellenállás ellenére sem 
volt egyszerű feladat. A reakciós erők 
a kezdeti megtorpanás után maguk
hoz tértek és a koalíciós lehetőségeket 
kihasználva mindent elkövettek, hogy 
megakadályozzák Bulgária részvételét 
a hitleri Németország elleni háború
ban. A Velcsev hadügyminiszter 'köré 
csoportosult régi tisztek akadályozták 
az 1. hadsereg megszervezését és fel
készülését a harcra. (Érdekes lett vol
na, hogy ha a szerző részletesebben 
foglalkozik azzal, hogy a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság angol—amerikai 
tagjai, milyen segítséget nyújtottak eh
hez.) A bolgár haladó erőknek politi
kai, gazdasági és katonai kérdésekben, 
hasonlóan mint, nálunk Magyarorszá
gon, meg kellett küzdeni a visszahúzó 
erőkkel. 

A hadseregen belül 1944 utolsó hó
napjaiban éles harc bontakozott ki 
egyrészt a reakciós miniszter, a tábor
nokok és a régi tisztek, másrészt a 
kommunista párt, a partizánokból ve
zető beosztásba került parancsnokok 
és politikai tisztek között azért, hogy 
a bolgár hadsereg valóban új típusú 
hadsereggé váljon. 

„A bolgár kommunisták helyesen 
értették meg a régi káderek felhasz
nálásáról szóló lenini tanítást is." A 
régi cári hadseregből sok demokrati
kus érzelmű tisztet és tiszthelyettest 
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vetteK át az új bolgár hadseregbe, 
„ . . . akik készek voltak harcolni a né
met fasizmus ellen". Ez tette lehetővé, 
hogy a Hazafias Front — megtartva a 
régi hadsereg kereteit — fokozatosan 
teljesen új tartalommal töltse meg. A 
reakciós tisztek egy részét közvetlenül 
szeptember 9-e után, a Velcsev mögé 
megbújókat pedig fokozatosan távolí
tották el a hadseregből, miközben . a 
NOVA alá tartozó dandárokat beol
vasztották, tisztjeit és altisztjeit átvet
ték hivatalos állományba. A szeptem
ber 20-án felállított politikai helyette
si intézmény, a minisztériumban ve
zető beosztásba került kommunista tá
bornokok és tisztek a koalíciós kor
mányzásból adódó viszonyok miatt, el
szigetelték, majd eltávolították a reak
ciós elemeket a hadseregből. Ez az át
szervezés saját tapasztalatainkból is 
tudjuk, nem volt egyszerű, különösen 
mert a minisztérium élén még jó ideig 
rojalista cári tábornok állott, akit a 
bolgár és angol—amerkai reakciós kö
rök is támogattak. 

Helyes, hogy Godó Ágnes ezzel rész
letesen foglalkozik, mert enélkül ért
hetetlen volna, hogy az 1. Bolgár Had
seregnek a hadműveleti területre va
ló elvonulás után, miért kellett szem
bekerülni néhány reakciós tiszt zavar
keltésével. 

A szerző jól érzékelteti, hogy a BKP 
milyen mesterien oldotta meg felada
tát a szeptember 9-i győzelmes felke
lés utáni bonyolut viszonyok között. 
Nemcsak szembefordította a bolgár 
fegyveres erőket a hitleristákkal, ha
nem miközben aktívan bekapcsolódott 
a háborúba, át is szervezte a hadse
reget. 

A szerző részletesen foglalkozik az 
1. Bolgár Hadsereg megszervezésének 
problémáival is. Az 1944. október 28-
án aláírt fegyverszüneti egyezmény 
alapján a bolgár kormány kötelezte 
magát „egy kb. 100 000 fős önálló had
sereg felállítására, amely a 3. Ukrán 
Front kötelékében a német fasizmus 
végleges leveréséig részt vesz a har
cokban". 

Az 1944. november 21-én kiadott 
VKF utasítás alapján öt hadosztályból 
álló hadsereg megszervezéséhez láttak 
hozzá. A hadsereg parancsnokává Vla
gyimir Sztojcsev tábornokot, politikai 
helyettessé Sztepán Ataszov táborno

kot nevezték ki. Sajnos, a szerző a VKF 
nevét nem adja meg, pedig a hadsereg
törzs munkájának irányításában, a 
hadműveletek előkészítésében a VKF-
nek jelentős szerepe volt. 

Az ' 1. Bolgár Hadsereg szervezési, 
feltöltési, fegyverzeti, anyagi-technikai 
és erkölcsi-politikai állapotának levél
tári kutatásokon nyugvó, szinte hézag
mentes bemutatása után tér rá arra, 
hogy 1944. december 8-án a 3. Ukrán 
Front parancsnoka, Tolbuhin marsall 
milyen feladatokat állított a bolgár 
csapatok elé. 

Sajnos, ennek ismertetésénél a szerző 
szakít eddigi precizitásával. Ez külön
ben a munka későbbi fejezeteinél is 
előfordul. Az általános hadászati fel
adatról átugrik a harcászati szintre 
anélkül,/ hogy hadműveleti vonatko
zásban is konkretizálná a feladatokat. 
Ez aztán megnehezíti annak megérté
sét, hogy a 3. Ukrán Front összfelada-
tának megoldásában végeredményben 
mi hárul az 1. Bolgár Hadseregre. Jel
lemző példa erre, amikor a munka 82. 
oldalán Tolbuhin feladat megadását 

így ismerteti: „December közepétől az 
a feladat hárult rájuk, hogy a Jugo
szláv Népi Felszabadító Hadsereg egy
ségeível együtt űzzék ki a német erő
ket a Duna és Száva közéről, nyomul
janak előre északnyugati irányban 
Vratno felé, majd váltsák fel a 68. 
szovjet lövészhadtestet és a Jugoszláv 
Népi Felszabadító Hadsereg 1. hadtes
tének egységeit Dráva—Vukovár kör
zetében". 

Ebből nagyon nehéz kihámozni, hogy 
december 18-án és 20-a után, amikor 
az 1. Bolgár Hadsereg felváltotta a 
szovjet és jugoszláv csapatokat, de
cember 22-én Satin és Orlovát irányá
ban milyen széles arcvonalon, milyen 
támadó hadműveleti felépítésben hol, 
mikor, hogyan, milyen erőkkel és mi
lyen módon, milyen ellenséges erők
kel szemben kellett feladatát megol
dania. 

A 88. és 89. oldalon leírtakból nem 
látni világosan, hogy a frontparancs
nok helyesen szabta-e meg a hadsereg 
feladatát, továbbá azt, hogyan helyez
kedtek el a hadosztályok, milyen meg
erősítést kaptak, miként vezette a had
seregparancsnok a hadműveletet stb. 
Vagyis ha el is fogadjuk a szerző ér
tékelését a hat napig tartó támadó 

187 



hadműveletről, a kép mégsem tiszta, 
mert a front- és hadseregparancsnok 
intézkedéseit nem ismerteti. 

Hasonlóan hiányos az 1. Bolgár Had
sereg északnyugati irányba, Ilók és 
Perováradin felé haladó átcsoportosí
tására adott intézkedés ismertetése is. 
A folyóátkelés tervének elemzése ta
lán választ adott volna azokra a ne
hézségekre, amelyek a végrehajtás so
rán bekövetkeztek. Hiszen a szerző a 
91. oldalon azt írja: „A szovjet pa
rancsnokság az átkeléshez megfelelő 
mennyiségű csónakot, vontatót, 
uszályt, folyami hajót és páncélozott 
motorcsónakot biztosított. Az átkelést 
a szovjet tüzérség és a dunai flottilla 
biztosította". 

Az első nap az átkelés tervszerűen 
folyt, később azonban egy előre nem 
látható esemény megakadályozta az át
kelés gyors végrehajtását. A szerző ezt 
a 250 km távolságról való átcsoporto
sítással, időjárási viszonyokkal és az 
ellenséges agitációval magyarázza. Itt 
helyes lett volna a hadseregtörzs ter
vező munkáját is bírálat tárgyává ten
ni, amely nem kellő körültekintéssel 
készítette el a menet és az átkelés ter
vét. 

Az 1. Bolgár Hadsereg átcsoportosí
tása után a szerző ismerteti a hadse
regparancsnok utasítását, amelyben 
meghatározta a hadosztályok védősáv
ját. Kár, hogy itt nem a kötelező ka
tonai terminológia kifejezéseket hasz
nálja. A védelmi sáv jobb, vagy bal 
szárnya, középső szakasza helyett a 
nyugati, déli és keleti szakasz kifeje
zést használja, ami zavarólag hat a 
védelmi, illetve támadó hadműveletek 
ismertetésekor. 

Helyesebb lett volna, ha az 1. Bol
gár Hadsereg 1945. január 10-én ka
pott új feladatának ismertetésénél ele
mezte volna a hadsereg helyét és sze
repét a 3. Ukrán Front hadműveleté
nek keretében, és megmagyarázta vol
na, mi indokolja, hogy a hadsereg 250 
km széles védősávot kapott. Ez azért 
indokolt, mert 1945-ben az összfegy-
vernemi hadsereg rendszerint 40—60 
km szélességben védett. E problémák 
mélyebb vizsgálata ugyanakkor még 
világosabbá tette volna, hogy az 1. 
Bolgár Hadsereg röviddel megszerve
zése után, háborús tapasztalatok nél
kül, menet közben összekovácsolódott 

vezetési törzsekkel, viszonylag kevés 
tüzérséggel és harckocsival képes volt 
gyorsan beleilleszkedni a 3. Ukrán 
Front kötelékébe és végrehajtani a rá
ja háruló feladatokat. 

A „Drávától a Muráig" című mun
ka III. része „Az 1. Bolgár Hadsereg 
harctevékenysége Dél-Magyarország 
területén" alapos részletességgel, levél
tári, helytörténeti kutatások alapján 
mutatja be a bolgár csapatok részvé
telét a fasiszta német és szálasista ma
gyar erők szétzúzásában. A hadászati 
kép megrajzolása után különösen har
cászati vonatkozásban szinte hézag
mentesen mutatja be a bolgár alegy
ségek és magasabbegységek védelmi, 
majd támadó harcait. 

Kár, hogy a hadműveleti feladatok 
és vezetés ismertetésére a munkában 
nem jutott hely, pedig ez a hadtestek,, 
hadosztályok, ezredek és zászlóaljak 
harcászati tevékenységének okait és 
miértjét még világosabbá tette volna. 

Itt is hiányzik a front- és hadsereg
parancsnok parancsainak, intézkedé
seinek világos bemutatása. Hiányoljuk 
ezt különösen azért, mert a szerző 
más kérdésekkel zászlóaljig bezárólag 
részletesen foglalkozik. Megemlíti, 
hogy a hadsereg arcvonalát 150 km-re 
csökkentik. Ismerteti a fővédőővben és 
a második lépcsőben lévő erők elhe
lyezését. A 109. és többi oldalakon 
azonban ismét nagyon zavaró a jobb 
és balszárny helyett a nyugaton, dé
len, délkeleten stb. kifejezések haszná
lata. 

Az 1. Bolgár Hadsereg tevékenysé
gét, a márciusi védelmi hadműveletre 
való felkészülését a szerző gondos ap
rólékossággal mutatja be. Nemcsak a 
szervezési változásokra tér ki. Többek 
között, hogy a hadosztályokat két had
testbe szervezték,' hanem az előző har
cokban nyert tapasztalatok alapján 
végrehajtott intézkedések ismertetésé
re is. Ugyanakkor jó lett volna, ha 
részletesebben értékeli a két hadtest 
feladatát. Megmagyarázza, mi volt az 
oka annak, hogy a négy hadosztályból 
álló III. hadtest 35 km széles sávot 
kapott, míg; a két hadosztályból álló 
IV. hadtest 100 km-t. Igaz, utóbbinak 
ebből 90 km a Dráva mellett húzódott 
(tehát folyóvédelem volt), ennek elle
nére aránytalanul nehéz feladatot kel
lett megoldania. Különösen, ha a Drá-
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vától délre elhelyezkedő német csapa
tok erejét nézzük. Ilyen széles védel
mi sávval rendelkező hadtest parancs
nokának nem lehet felróni, hogy harc
álláspontját a peremvonaltól 40 km 
mélységben helyezte el. Célszerűbb 
lett volna, ha a szerző megadja a had
testparancsnok figyelőpontjának és 
tartalék figyelőpontjának, valamint, 
tartalék harcálláspontjának a helyét 
és ezzel megmutatja, mennyiben bizto
sította vagy nem biztosította a vezeté
si pontok elhelyezése a hadtest harcá
nak vezetését. 

A szerző, ha ezekre a kérdésekre 
nem is ad választ, annál gazdagabb 
anyaggal szolgál az alegységek, egy
ségek és hadosztályok védelmi és tá
madó harcainak ismertetésénél. Szí
nes, élénk, minden részletre kiterjedő 
leírásával megeleveníti a bolgár csa

patok hősies küzdelmét. A nemrég 
még nehézségekkel küzdő, itt-ott bi
zonytalankodó egység- és alegységpa
rancsnokok és harcosok szinte sze
münk láttára válnak a harc meste
reivé. 

Godó Ágnes munkája a Dél-Ma
gyarországon vívott felszabadító har
cok bemutatásával 1945 történetéből 
egy fehér foltot tüntetett el, ezzel egy
úttal hozzájárult a bolgár—magyar 
barátság tovább erősítéséhez. Megmu
tatta, hogy a testvéri bolgár hadsereg 
katonái, milyen önfeláldozóan hullat
ták vérüket hazánk felszabadításáért. 

A vázlatokkal, táblázatokkal illuszt
rált könyv nemcsak Magyarországon, 
de valószínűleg Bulgáriában is jogo
san tarthat számot széles körű érdek
lődésre. 

Nagy Gábor 
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NAGY ISTVÁN GYÖRGY: 

ŰRKUTATÁS — ŰRTECHNIKA 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 196 o.) 

Alig több mint nyolc esztendő telt 
el azóta, hogy az ember első követe 
— a Szputnyik-1 — felröppent a vi
lágűrbe. Ez alatt a tudomány és az 
emberiség szempontjából valóban rö
vid idő alatt az űrkutatás szinte meg
szokott emberi tevékenységgé vált. 
Hovatovább megkopott már az ember
nek a Föld körül űrhajókon tett uta
zásainak varázsa is. Még a jelentő
sebb eseményekről is úgyszólván csak 
bejelentésszerű tudósítások jelennek 

meg a sajtóban, illetve hangzanak el 
a rádióban és a televízióban. Csupán 
néhány ismeretterjesztő folyóirat fog
lalkozik időnként az űrkutatás egy-
egy érdekesebb eseményével vagy 
eredményével, azonban ezek is főként 
csak az aktualitások kapcsán. így még 
az érdeklődő elől is rejtve marad szá
mos olyan érdekesség, amely pedig fi
gyelmet érdemelne az űrkutatás ered
ményei közül, márcsak azért is, mert 
ezek az eredmények jelentőségükben 
túlnőnek az űrkutatás tudományának 
keretein. Nagy István György könyve 
a rendelkezésére álló terjedelem kere
tei közt ezeket a hiányokat igyekszik 
pótolni. 

Szerencsés a szerzőnek az a törek
vése, hogy könyvében kerek képet ad
jon azokról a legfontosabb tudnivalók
ról, amelyek az űrkutatás tudományos 
előzményeivel, a mesterséges égitestek 
mozgásával, az ezek által kínált lehe
tőségekkel, valamint az ehhez a terü
lethez kapcsolódó technikai alaptudni
valókkal függnek össze. Természetesen 
az olvasó nem várhatja a könyvtől, 
hogy enciklopédikus ismereteket sze
rezhet belőle az asztronautika tudo
mányáról — ehhez ma már legalább
is több kötetes lexikon szükséges —, 
de megtalálhatja benne mindazt, ami
re egy művelt, korának e jelentős tu
dományos és technikai tevékenységi 
területébe bepillantani kívánó, érdek
lődő laikusnak szüksége lehet. 

És itt a laikus sző nem lebecsülést 
jelent az olvasó felé, hanem a szerző
nek azt a szerencsés írásmódját di
cséri, amely valóban lehetővé teszi a 
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könyv megértését asztronautikai elő
képzettség nélkül. Azt kívánja kife
jezni, hogy az érdeklődő szorongás nél
kül veheti kezébe a könyvet, nem kell 
attól tartania, hogy valamilyen szak
mai tolvajnyelv, néhány odavetett ösz-
szefüggés nehézkessé teszi számára a 
könyv olvasását és megértését. Ugyan
akkor azzal az ugyancsak jóleső ér
zéssel veheti kezébe a kiadványt az 
olvasó, hogy annak érthetősége, vilá
gos fogalmazása nem a mondanivaló 
tartalmának rovására valósult meg, 
mivel a szerző a témát igényesen tár
gyalja közérthető formában. 

A könyv első fejezetében a szerző 
jó érzékkel mutatja meg a fejlődésnek 
azt az útját, amely „A fantáziától a 
valóságig" vezetett, a mesterséges égi
testek megvalósíthatóságát eredmé
nyezte. 

A következő fejezetben az olvasó 
azokkal a fontos kérdésekkel ismer
kedhet meg, amelyeket szinte kivétel 
nélkül minden, az űrkutatással kap
csolatos előadás után feltesznek az elő
adónak. Ilyen kérdés például az űr
kutatás időszerűsége, annak gyakorlati 
jelentősége, az űrtechnika fogalma és 
működési területe, a szovjet űrkutatási 
sikerek titka. E kérdéseknek külön al
fejezeteket szentel a szerző ebben a 
fejezetben, amelynek elején a mon
danivaló megértéséhez szükséges mér
tékig megismerteti az olvasót a világ
űrrel, az űrhajózás és az űrkutatás so
kak által vegyesen használt, azonban 
nem egyazon tartalommal bíró fogal
maival. Mintegy kalauzt ad ezzel az 
olvasó kezébe a további tájékozódás
hoz, a következőkben elmondandók 
zökkenőmentes megértéséhez. 

A következő, „Mesterséges égitestek" 
című fejezet először a kozmikus sebes
ségekkel és a mesterséges égitestek 
mozgásával ismerteti meg olvasóját, 
így Nagy István György nem csupán 
felsorolja a kozmikus sebességeket, ha
nem azok értékeit élvezetes és egy
szerű formában le is vezeti, igen egy
szerű, elemi matematikai összefüggé
sek bemutatásával, amelyeket az ol
vasó már csak azért sem fog átlapoz
ni, mert a felhasznált „legmagasabb 
fokú" matematikai műveletek a négy
zetre emelés és a négyzetgyök-vonás. 
E fejezet további részeiben mestersé
ges égitestek indításával kapcsolatos 
elemi tudnivalókkal találkozunk, ame
lyek ugyancsak nélkülözhetetlenek, 
egyrészt a továbbiak megértéséhez, 

másrészt az asztronautikai események
kel kapcsolatos, az indítást hírül adó 
jelentések helyes értelmezéséhez. 

Ilyen előzmények után ismerkedünk 
meg a rakétával, az asztronautikának 
azzal az eszközével, amely pályájukra 
állítja a mesterséges égitesteket. Szem
léletesen tárul itt elénk a rakéta moz
gását megszabó alapösszefüggés, amely 
bemutatja a rakéta felgyorsulásának 
sokak előtt rejtélyesnek tűnő mecha
nizmusát. E részben a 61. oldalon a 
10a jelzésű egyszerű összefüggésben, az 
ún. Ciolkovszki j -képletben sajnálatos 
sajtóhiba folytán a képlet jobb olda
lán, közvetlenül az egyenlőségjel után 
hiányzik egy w szorzótényező, amely a 
rakétahajtóműből kiáramló gázok se
bességét jelzi. E fejezet további részei
ben asztronautikai napi hírekben sze
replő rakétatechnikai fogalmakkal, 
majd a lépcsős rakétákkal, s a jövő 
egyes, mai ismereteink szerint reali
tással bíró rakétatípusaival ismerked
hetünk meg. 

A következő fejezetet a szerző a ra
kéták irányításával kapcsolatos alap
vető fontosságú kérdésnek szenteli. 
Ezen a téren rendkívül nagy zűrzavar 
uralkodik a közhiedelemben, s az irá
nyításnak nemcsak különféle típusait, 
de annak szerepét és különböző funk
cióit is gyakran összekeverik a köz
napi szóhasználatban, amint ez külö
nös élességgel megmutatkozik az em
berrel végzett, vagy más bonyolultabb 
űrrepülések kapósán. E fejezet példák
kal illusztrálva tárgyalja az irányítás 
két fő esetét, a kezdeti, a pálya el
érését célzó irányítást és a pályamenti 
irányítást, amely a feladattól függően 
eléggé sokféle lehet. 

Ezt követően az űrkutatás és az űr
hajózás nyújtotta néhány fontos lehe
tőséggel ismerkedhetünk: a hírközlő 
holdakkal, amelyek egyik fontos gya
korlati alkalmazási területe az asztro
nautikának, műszertechnikai kérdések
kel, majd a biotechnikával és az űr -
gépészettel. 

A könyvet záró fejezet, az „Űrhadi-
technika", egyike a könyv legterjedel
mesebb fejezeteinek. Az, asztronautika 
kérdéseinek tárgyalásához való csato
lása különösen indokolt, nemcsak 
azért, mert a könyv kiadására éppen 
a Zrínyi Katonai Kiadó vállalkozott, 
hanem azért is, mert a nvugati, első
sorban az amerikai törekvések igen 
nagy hírveréssel élnek e lehetőségek 
kapcsán. A könyv e téren is reálisan, 
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az 1965 tavaszán ismert lehetőségek
nek megfelelően méri fel a helyzetet. 
Mi sem igazolja ezt jobban, mint az 
a Johnsontol származó, már a könyv 
nyomása idején elhangzott kijelentés, 
amely szerint az amerikai MOL-prog-
ram keretében katonai űrállomásokat 
kívánnak létesíteni, lehetőleg a mennél 
közelebbi jövőben. 

E kérdésekről hazai irodalomban 
még eddig szó sem esett, s így nem 
csodálható, ihogy hatalmas zűrzavar 
uralkodik ezek ikörül az elképzelések 
körül, olyannyira, hogy egyesek reális 
terveket becsülnek le, ugyanakkor kü
lönös jelentőséget tulajdonítanak ki
vihetetlen elképzeléseknek. Ezeknek, az 
asztronautikának a katonai téren való 
felhasználási lehetőségeit firtató kér
déseknek a reális összefoglalását és 
értékelését tartalmazza ez a fejezet, 
amelynek Ismerete nemcsak érdekes, 
de katonaember számára a korszerű, 
gépesített harcászat korában nélkülöz
hetetlen is. 

Természetesen további kívánságok
kal lehetne élni az asztronautika teré
ről, és meg lehetne kérdezni, miért 
nem esik szó részletesen a könyvben 
pl. a meteorológiai mesterséges holdak
ról, a mesterséges bolygók konkrét tu

dományos eredményeiről stb. Talán 
szerencsésnek is mondható, hogy a 
szerző nem tárgyal olyan konkrét 
asztronautikai tudományos ismereteket, 
amelyeket a mesterséges égitesteknek 
köszönhetünk. Ekkor ugyanis jogos 
volna szemrehányást tenni amiatt, 
miért tárgyalja ezt vagy azt a konkrét 
eredményt, s miért nem valami mást 
is. így azonban, mivel a szerző, helye
sen, azt a célt tűzte maga elé, hogy 
nem a részeredményekről, hanem en
nek az új területnek a technikai és 
haditechnikai vonatkozásairól ad átte
kintést a legutóbbi hónapokig, olyan 
érdemeket szerzett, amelyek könyvét 
nemcsak ma, de évek múlva is érde
kessé teszik az olvasó számára, mivel 
benne nem gyorsan évülő, hanem ma
radandó anyagot nyújtott szerzője ol
vasóinak. S ez ismét újabb ok arra, 
hogy megismerkedjünk ezzel az érde
kes munkával. 

A könyv kiállítása is tetszetős, gon
dos, csupán egyetlen kifogás emelhető 
a technikai kivitel ellen: fénykép
anyagát nem retusálták, ami bizony 
sokszor élvezhetetlenné, semmitmon
dóvá teszi az ügyesen összeválogatott, 
érdekes képeket. 

Sinka József 
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HÁROM ÜJ KÖNYVRŐL 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban megjelenő „A KORSZERŰ HÁ
BORÚ KÉRDÉSEI" sorozat az utóbbi 
hónapokban három új könyvvel — ne
vezetesen Harmath Ádám: Harc a he
gyekben, Németh Ottó: Harctevékeny
ség helységekben és Hajdó József: Lé-
gideszantok a korszerű harcban című 
művével bővült. 

Harmath Ádám könyvének bevezető 
részében felfrissíti az olvasó katona
földrajzi ismereteit, majd a tömeg
pusztító fegyverek alkalmazásának vi
szonyait figyelembe véve sorra veszi 
a csapatok felhasználásának jellem
zőit közép- és magas hegységben. Töb
bek között foglalkozik a katonák fizi
kai és szellemi tevékenységének itt 
megmutatkozó sajátosságaival, a he
lyes táplálkozással, a hegyi betegsé
gekkel, továbbá a fegyvernemek és 

szakcsapatok alkalmazásának legcél
szerűbb módjaival. A szerző jelentős 
teret szentel az atom- és a vegyi fegy
verek hatásának. Elsősorban azokat a 
sajátosságokat tárgyalja, melyek eltér
nek a tömegpusztító fegyvereknek sík-, 
illetve dombvidéken való felhaszná
lása során megnyilvánuló hatásától. 

A mozgékonyság és a kezdeménye
zésre való törekvés a korszerű harc 
jellemzői. Nem véletlen tehát, hogy 
a szerző az ellenségnek a közép- és 
magas hegyi körzetekben való meg
közelítésére — menetre és az előre-
vonással kapcsolatos más kérdésekre 
— külön fejezeteket szentel. Itt alap
vető követelmény, hogy a menetet ter
vező parancsnok vegye figyelembe a 
földrajzi környezetet, a rendszerint 
gyér úthálózat adta lehetőségeket és az 
utak vonalvezetésének sajátosságait. 
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Eltérően az általánosan „rendes" terep
nek nevezett harctevékenységi körzet
től ugyanis, itt gyakran kerül sor gya
logmenetre. 

Köztudott, hogy a támadás a harc
nak egyetlen módja, melynek ered
ménye az ellenség megsemmisítése, az 
ellenség feletti győzelem lehet. A szer
ző a támadás «kérdéseit vizsgálva rá
mutat, hogy a domborzati viszonyok, 
az úthálózat elégtelensége, a kiterjedt 
erdőségek és a sziklás vidék, nemkü
lönben a tájjellegre jellemző éghajlati 
viszonyok jelentős mértékben befolyá
solják a támadás megszervezését, a 
támadó harc vezetését és végrehajtá
sát. 

A könyv további fejezetéből megis
merjük a hegyi körzetekben vívott 
harc rendszerint alkalmazott változa
tait — a völgyek, utak és hegygerin
cek mentén és a gerinceken át végre
hajtott támadás elveit, előnyös és hát
rányos tulajdonságait, valamint sajá
tosságait. 

Harmath Ádám ezt követően a vé
delem sajátosságait tárgyalja. Meeem-
líti, hogy ameddig a közép- és magas 
hegyi körzetek terepének adottságai a 
támadót számtalan nehézség elé állít
ják, addig ugyanez a terep a védő 
számára nem lebecsülendő előnyöket 
biztosít. A kérdést elemezve rámutat, 
hogy a közép-, illetve magas hegyi 
körzetekben hol célszerű a védelmet 
megszervezni — nyomatékosan hang
súlyozva a járható irányokban, tám-
pontszerüen kiépített védelmi b e r e n _ 

dezések szükségességét. A szerző köny
vében jelentős teret szentel a terep 
akadály jeli egének vizsgálatára, rámu
tató arra, hogy jól megválasztott mű
szaki rendszabályokkal jelentősen fo
kozhatjuk a terep amúgy is jelentős 
gátlóképességét. 

Az utolsó fejezetben a katonák he
gyi kiképzéséről és a hegyi harc meg
vívásához szükséges szakfelszerelések
ről olvashatunk. 

A mintegy 160 oldalas, jól illusztrált 
kiadvány felhrvja a figyelmet a téma 
időszerűségére és jelentősen hozzájá
rul ahhoz, hogy az olvasó harcászati 
ismereteit bővítse. 

Németh Ottó: HARCTEVÉKENYSÉG 
HELYSÉGEKBEN 

A hadművészet történetét tanulmá
nyozva azt látjuk, hogy az elmúlt 
idők háborúiban — a legrégibb kortól 

kezdve a második világháborúig be-
zárólag — a lakott helyek, a kisebb-
nagyobb városok megtartásának, illet
ve elfoglalásának a harcok-hadműve
letek kimenetele szempontjából min
denkor jelentős szerepe volt. 

A könyv bevezető részében a szerző 
rövid áttekintést ad arról, hogy az 
egymást követő ̂ társadalmi rendszerek
ben hogyan alakultak ki a települések 
— milyen objektív tényezők hatottak 
fejlődésükre és az adott társadalmi 
rendszerben elfoglalt helyükre —, rá
mutatva arra, hogy az osztálytársadal
mak életének egyik kísérő jelenségé
ben, a háborúban milyen szerepet ját
szottak. 

A szerző ezt követően a tömegpusz
tító fegyverek alkalmazásának lehető
ségeiről és hatásáról ír. Abból indul 
ki, hogy lakott helyek, elsősorban a 
városok ellen alkalmazásra kerülhet
nék a város teljes elpusztítását célzó 
nagy hatóerejű atomfegyverek, de fenn
áll annak a lehetősége is, hogy a na
gyobb kiterjedésű helységek birtok
lásáért vívott harc során csupán a 
védelemre jól előkészített városnegye
dek válnak kis hatóerejű atomeszkö
zök célpontjává. 

A könyv terjedelmének legnagyobb 
részét a helységekben vívott támadó
harc kérdéseinek elemzése teszi ki. A 
helység elfoglalására irányuló támadó
harc mind tartalmában, mind módsze
reiben sok tekintetben különbözik a 
más körülmények között végbemenő 
támadástól. Ennek alapvető okai a 
helység beépítettségéből eredő hatá
sok: nagy számban találunk olyan szi
lárd építményeket, föld alatti folyosó-
és csatornahálózatot, amelyeket a védő 
rövid idő alatt erős védelmi csomó
pontok rendszerévé építheti ki. Ez jól 
megszervezett tűz- és akadályrendszer 
létrehozása esetén a támadót erőinek 
megosztására és arra kényszeríti, hogy 
harcát egymástól elszigetelt, kisebb 
csoportokban vívja meg. Az ilyen harc 
pedig a csapatoktól nagyfokú önálló
ságot és kezdeményezőkészséget köve
tel. A vezetés nehezebbé válik, a tá
madóharc üteme jelentősen lassul és 
mindezek a támadást vezető parancs
nokok rátermettségét és a helység
harcban való jártasságát feltételezik. 

De eltérőek a fegyvernemek és a 
szakcsapatok alkalmazásának feltéte
lei és lehetőségei is. A védelemre be
rendezett helység elfoglalása során a 
támadó mindig a helységnek menet-
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bői való elfoglalására törekszik. Ha ez 
nem sikerül, akkor a cél a helység 
minél rövidebb idő alatti bekerítése, 
mert ez biztosítja a több irányból 
egy időben végrehajtott roham felté
teleit. 

A harc végrehajtásának sajátosságai 
más módon jelentkeznek a peremkerü
letekben és másként a helység belse
jében vívott küzdelem során. Előbbit 
az jellemzi, hogy a védő a kertváros-
jellegű beépítettség következtében a 
védelmét nem elsősorban az épületek
re és építményekre alapozza, így a 
támadónak lehetősége van, hogy fő-
erejével egy időben, tervszerűen tevé
kenykedjék. A központi kerületek el
foglalására irányuló harc folyamán a 
védő teljes mértékben kihasználja a 
legszilárdabb építmények fedező tulaj
donságait, és ilyenkor a támadó harcát 
egymástól elszigetelt csoportokban, 
szakaszosan kényszerül megvívni, és 
a harc feszítettsége, a kíméletlensége 
tetőfokát éri el. A legbonyolultabb 
harchelyzetek és a legnehezebb felada
tok az épületek belsejében alakulnak 
ki. 

A könyv befejező része a helység
védelem alapvető kérdéseivel és sa
játosságaival foglalkozik. Amilyen 
mértékben gátolja, lassítja a szilárd 
épületekkel beépített helység a táma
dás folyamatosságát, lendületét, hason
ló előnyöket nyújt a védő számára, ha 
a fő előnyomulási irányokban szilárd 
épületekre alapozott, támpontszerű vé
delmet alakít ki, a tûzrendszert jól 
megszervezi és a város amúgyis meg
levő akadályozó jellegét jól kiépített 
zárakkal, torlaszokkal még fokozza. A 
támpontokat, csomópontokat védő kö
telékek harca önálló, elszigetelt, elke
seredett harccselekmények sorozatából 
tevődik össze. 

A 156 oldalas, képekkel és vázlatok
kal illusztrált könyvet a jól válogatott 
hadtörténeti példák érdekessé, olvas
mányossá teszik, és alkalmas arra, 
hogy a katonaolvasó bővítse a helység
harccal kapcsolatos ismereteit. 

Hajdó József: LEGIDESZANTOK A 
KORSZERŰ HARCBAN 

A könyv bevezető részében a szerző 
történelmi összefoglalást ad a légide-
szantoknak a fegyveres harcokban való 
megjelenéséről. A kiindulás az első 
világháborúnak az a szakasza, amikor 

a háború állóháborúvá változott. Ek
kor találkozunk először olyan törek
vésekkel, hogy a szembenálló felek lé-
giúton felderítőket, illetve kisebb di
verzáns, csoportokat igyekeznek a má
sik hátában földre tenni. Jelentősebb 
eredmények azonban ebben a háború
ban nem születnek. 

Az első világháború befejezése után 
— főleg a repülőtechnika rohamos fej
lődésének eredményeként — csaknem 
valamennyi számottevő hatalom meg
kezdi kísérleteit a katonai kötelékek
nek légi szállítással való alkalmazá
sára. Az első jelentősebb eredmények 
a Szovjetunióban születnek. Hitler 
uralomraj utasával — a hadsereg gyors
ütemű fejlesztése során — Németor
szágban is megkezdődik az „ejtőernyő
sök" kiképzése. A nyugati hatalmak 
csak ezután zárkóznak fel. 

A könyvnek ebben a részében a má
sodik világháború során végbement 
jelentősebb légideszant műveletet is
merjük meg, majd képet kapunk a 
legideszantok fejlődéséről a második 
világháború befejezésétől napjainkig. 

Hajdó József a következő fejezetben 
a 'harcászati legideszantok alkalmazá
sának kérdéseit elemzi. 

Abból indul ki, hogy a rakéta-atom
fegyverekkel vívott korszerű harcban 
a támadás üteme nagymértékben nö
vekszik. A másik fél csoportosításának 
mélységében fekvő objektumok, körle
tek gyors birtokbavétele alapvető kö
vetelménnyé vált, ezért a harcászati 
legideszantok szerepe megnövekedett 
és alkalmazásuk lehetőségei kiszéle
sedtek. A szerző megismerteti velünk 
a harcászati legideszantok bevetésének 
lehetséges változatait a támadás meg
indítása előtt, illetve a támadás kifej
lesztése során. 

A könyv a továbbiakban a légide-
szantoknak a találkozóharcban, az ül
dözésnél, továbbá a jellegzetes terep
szakaszokon — hegyekben, vízi akadá
lyok leküzdésénél — lehetséges alkal
mazásával foglalkozik. 

A legideszantok eredményes harca 
jelentős ^mértékben hozzájárul a védő
harc sikeréhez, ez kidomborodik a vé
delem manőverező jellegében, az ellen
lökések hatásának növelésében, a be
kerítésben harcoló kötelékek erősíté
sében és még sok más jelenségben. 

A szerző részletesen elemzi a légi
deszant kötelékek szervezési, szállítási 
és bevetési kérdéseit és a földre tett 
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légideszantok harcának módszereit. 
Külön alfejezetben foglalkozik a pa
rancsnoki munkával, továbbá a bizto
sítás, valamint az együttműködés kér
déseivel. 

A könyv harmadik fejezete a na
gyobb légideszant kötelékek alkalma
zásának és harcának kérdéseit tartal
mazza. 

Ilyen légideszant kötelékek alkalma
zásának szükségessége már a második 
világháború során felmerült és a kér
dést a rakéta-atomfegyverekkel vívott 
háború lehetősége csak időszerűbbé 
tette. Az alapvető különbségek a har
cászati légideszantokhoz viszonyítva az 
alkalmazás céljában, mélységében, idő
tartamában, módszerében és a kötelé
kek erejében mutatkoznak. A felvetett 
kérdésekre a szerző itt is elemző mód
szerrel adja meg a teljesen átfogó vá
laszt. 

A téma teljes feldolgozását a negye
dik fejezet tükrözi. Haj dó József ebben 

a légideszantok — a harcászati légi
deszantok és a nagyobb légideszant 
kötelékek — elleni védelem kérdései
vel foglalkozik. Felöleli azoknak az 
aktív ellentevékenységeknek összessé
gét, amelyek az ellenséges légideszan
tok alkalmazásának meghiúsítására, 
levegőben vagy földön történő meg
semmisítésükre, illetve földi tevékeny
ségük korlátozására irányulnak. 

Korszerű körülmények között ennek 
megszervezése minden beosztású pa
rancsnok állandó kötelessége. Akadnak 
esetek, amikor ebbe a polgári védelem 
szervei is bekapcsolódnak. 

A könyv befejező részében a szerző 
összegezi azokat a feladatokat, ame
lyeket néphadseregünk kiképzése — a 
légideszant elleni harcra való felké
szítése során a parancsnokoknak vég
re kell hajtaniuk. Véleményünk sze
rint a könyv munkájukhoz' jelentős 
segítséget nyújt. 

Szabó Sándor 
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ČESKOSLOVENSKÝ VOJENSKY ATLAS 
(Praha, Naše Vojsko — MNO, 1965. 376 o.) 

A közelmúltban megjelent csehszlo
vák katonai atlasz két nagy részre ta
golódik, az első földrajzi, a második 
hadtörténelmi térképeket tartalmaz. 
Ennek a nagy atlasznak az elkészíté
sében 319 szákemBer dolgozott: a szer
kesztésben 49, a földrajzi térképek ki
dolgozásában 71, a hadtörténelmi tér
képeken 87, a térképek kartografálásán 
117 térképész tevékenykedett. 

Az atlasz első négy oldalán csillagá
szati földrajzi rész található, 19 ábrá
val, 18 ábra pedig a nevezetesebb 
szovjet és amerikai űrhajókat mutatja 
be. A földfelszín területi megoszlásá
ról, a szárazföldek, tengerek, tavak, 

folyók hosszáról és térfogatáról számos 
szemléltető ábrát és metszetet tartal
maz. A felszín domborzati tagoltságát 
és térképi ábrázolási módjait 10 szí
nes tömbszelvény és 10 különböző mé
retarányú (sajnos, nem a legszeren
csésebben kidolgozott) színes térkép
minta szemlélteti. Az egyes ábrák 
megértését magyarázó szöveg segíti 
elő. 

A földrajzi rész összesen 387 térké
pet tartalmaz, ezek közül: 137 hegy
vízrajzi, 8 politikai felosztásokat, 47 
éghajlati vonatkozású, 25 geológiai, 
geomorfológiai, talajtani, 1 közlekedés, 
úthálózat, 11 népesség, népsűrűség, 14 
gazdaság-földrajzi vonatkozású és 144 
város- és környéktérkép. 

A szerzők a földrajzi térképeknél 
komplex domborzatábrázolási módszert 
alkalmaztak (szintvonalak, a különbö
ző magassági szinteknél színfokozatok 
és árnyékolás), a tengerek és tavak 
ábrázolásánál mélységi szintvonalakat 
és színfokozatokat. A jellegzetesebb és 
fontosabb kiemelkedő magasságok és 
mélységek adatát sok helyen számok
kal tüntették fel. A magassági adatok
kal kapcsolatban az atlasz hegy-víz
rajzi térképei és más hazai vagy kül
földi — akár csehszlovák kiadású —, 
esetleg az egyes atlaszlapokkal is meg
egyező méretarányú térképek egybeve
tése során kis vizsgálódással is kitűnik, 
hogy ezen a téren helyenként figye
lemre méltó eltérések találhatók. Pél
dául. Č. Budejovicétől délnyugatra a 
Klet-hegy az atlaszban 1083 m, másféle 
részletes csehszlovák helyszínrajzi tér
képen 1084 m. — C. Krumlovtól nyu-
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gátra Knižeci stolec az atlaszban 1226 
m, imás csehszlovák térképen 1234 m. 
— Vei. Kriváň az atlaszban 1708 m, 
más csehszlovák térképen 1869 m. — 
Nyitrától északkeletre a Zobor hegy 
az atlaszban 587 m, másutt 598 m. — 
Vei. Ziar az atlaszban 851 m, másutt 
856 m stb. 

Néhol következetlenség van egyes 
helységek ábrázolásánál is, így például 
a Pieštaňtól északnyugatra Podolie 
település az atlasz 59. oldalán a Dud
váh bal partján, a 62. oldalán a jobb 
partjánál tünteti fel. 

A domborzatábrázolás szintvonalai 
másféle azonos méretarányú térképek 
szintvonaltervétől sok helyen lényege
sen eltér, így úgy tűnik, hogy ez a 
méretarányhoz viszonyított pontossági 
igényt gyakran nem érné el. A dom
borzat kiemelése árnyékolással nem 
minden térképen sikerült egyformán. 
Például az 58—59. oldalakon -kifeje
zőbb, mint a 62—63. oldalaké. Az at
lasz különböző lapjain az azonos terü
leteket ábrázoló részeknél is eltérés 
látható, például a 145. oldalon Vol
gográd környéke, összehasonlítva a 
333. oldalon Sztálingrád környékével, a 
domborzat ábrázolása a Volga—Don
csatornától és a Cimljanszki-tengertől 
eltekintve — nem egyforma, sőt egyik
másik szintvonal egybefolyik, eltűnik. 

A vízrajz ábrázolása nagyon finom 
kidolgozású, igen részletes, sok víz
mélységi számadatot tartalmaz. 

A vasútvonalak ábrázolásánál gyak
ran nem tesz különbséget a normál 
és kesikeny nyomtávú iparvasutat kö
zött, egyesek nyomvonalát pontatlanul 
jelöli, így a 99. oldalon Arad—Nagylak 
között is. 

Az úthálózatot helyenként az „Auto 
Atlas CSSR" térképeinél is részlete
sebben ábrázolja, másutt viszont attól 
lényegesen eltér, és ily módon úgy 
tűnik, hogy az atlaszban ábrázolt sok
féle földrajzi és történelmi adatok egy 
része nincs összhangban az egyéb cseh
szlovák kiadványokban megjelent ha
sonló jellegű ábrázolásokkal, vagy ta
lán az azokban közöltek nem tekint
hetők ilyen szempontból pontosaknak. 

A helynevek írásánál több szempont 
érvényesülhetett, a nagyobb területe
ket, több országot ábrázoló atlaszlapo
kon a hegységek, települések és vizek 
névéit az illető ország saját nyelvén 
és zárójelben a cseh elnevezést is fel
tüntették, a részlettérképeken azonban 
már csak az illető országBan haszná

latos elnevezés szerepel, ezeknél néhol 
értelemzavaró helyesírási hibákkal is 
találkozunk. A 98. oldalon Badacsony
tomaj helyett — Badacsontomej, Zse
lic helyett — Szelic, a 104. oldalon: 
Balatonakaii—Balatonudvari között : 
Fürdő Antal (ma Kilián-telep), Bala-
íonföldvár—Szántódpuszta között: Ba
latonsomos (ma nem önálló település), 
Sándorfürdő (ma Fonyódliget), Fűzfő
gyártelep helyett: Füszf©gyártelep fel
iratot jelöl. Téves az atlaszlap Pap-
keszi—Berhida közötti „Sárvíz" felirata 
is, ugyanis itt nem a Sárvíz, hanem a 
Séd patak folyik. A Déli Bakonyt 
helytelenül Dély Bakony-nak írja. Gyu-
lafirátóttól északkeletre „Nullapont" 
települést ábrázol, pedig ilyen nem is 
létezik. 

Az egyes" részek kidolgozásához fel
tehetően régebbi térképeket használ
tak, a 104. oldalon ugyanis Budapest 
ábrázolásánál a már régebben lebon
tott Kossuth-hidat is feltüntették, az 
Óbuda és Buda városrészek közötti 
egész területet pedig Vérhalomnak je
lölték, ez megtévesztő, mert a felirat 
szerint úgy tűnik, mintha ez a város
rész Angyalfölddel vagy Csepellel len
ne egyenrangú, pedig a valóságban 
csak a Rózsadombnak egy kis részét 
nevezzük Vérhalomnak. 

Az atlasz második része az egyete
mes történelem hadtörténelmi esemé
nyeit ábrázolja, az ókortól kezdve nap
jainkig, 141. oldalon 514 térképet tar
talmaz. Mindegyik térkép olyan sok 
történelmi adatot tüntet fel, hogy azok 
áttanulmányozása után az egyes hadi
események és csaták menetéről — a 
térbeli ábrázolás nyújtotta lehetőségek 
szerint — teljes képet nyer az olvasó. 

Az ókori rész 19 hadtörténelmi tér
képet, 36 csatatérképet és 1 politikai 
térképet, a feudális középkor 74 had
történelmi térképet, 78 csatatérképet. 
4 politikai térképet, a kapitalizmus 
kialakulásától a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomig 63 hadtörténel
mi térképet, 65 csatatérképet, 5 politi
kai térképet, a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomról 19 hadtörténel
mi térkép, 3 csatatérkép, a két világ
háború közti időről 15 hadtörténelmi 
térképet, 3 csatatérképet, a második 
világháborúról 75 hadtörténelmi tér
képet, 30 csatatérképet, a második vi
lágháború utáni időről 17 hadtörténel
mi térkénét, 3 csatatérképet és 4 poli
tikai térképet tartalmaz. 

A hadtörténelmi térképek világo-
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sák, tiszták, szemléltetőek, könnyen 
áttekinthetők. A címfeliraton kívül 
mindegyikhez néhány soros magyarázó 
szöveg tartozik, amely a térképen áb
rázolt tartalmi rész megértését segíti 
elő. Minden térképet keretvonal sze
gélyez és földrajzi fokhálózattal láttak 
el, mindegyikhez külön-külön jelma
gyarázat tartozik, amely a térképen 
feltüntetett hadműveleteket, azok tér
beli kiterjedéseit szemlélteti. Az ará
nyok és távolságok mérését a megadott 
méretarányon kívül az ún. mérőléc 
könnyíti meg. 

A területek fedéséhez pasztell szí
neket használtak, a színek kiválogatása 
szerencsés és körültekintő gondosságot 
mutat. Nyomdatechnikai kivitel szem
pontjából a nagy világatlaszok között 
is példamutatónak tekinthető. A tér
képlapok szemnek gyönyörködtetően 
magas fokú térképesztétikai nívót tük
röznek, színesek, 4—10 színt alkalmaz
tak sokféle kombinációkban, a színek 
rasztereinek variálásával pedig még 
több színfokozatokat hoztak létre. 

Ez az atlasz — a régiektől eltérően 
— a történelmi események sematikus 
ábrázolása helyett teljes mértékben 
dinamikus képet nyújt. Végig bemu
tatja a társadalmi fejlődés menetét, 
az egyes korszakokban lezajlott hábo
rús eseményeket, hadjáratokat, paraszt
háborúkat, nemzeti szabadságharcokat, 
forradalmi fejlődéseket, honvédő hábo
rúkat, az illető korra vonatkoztatva 
jelentőségüknek megfelelő részletesség
gel igen sok adatanyaggal szemlélteti. 

A hadtörténelmi térképek között 
számos magyar vonatkozást láthatunk. 
A 252. oldalon a magyar honfoglalást 
és a magyar kalandozásokat ábrázolja. 
Ez, összehasonlítva a Kartográfiai Vál
lalat által készített magyar történelmi 
atlasz 7. oldalán levő térképpel, tetsze
tősebb és tartalmilag is többet nyújt. 
Hasonló megállapítást tehetünk a 255. 
oldalon ábrázolt mongol támadás (ta
tárjárás) térképpel kapcsolatban is. Itt 
azonban meg kell említeni, hogy ezen 
a térképen a Mohi csata helyének fel
tüntetése téves, a csata j elet a Sajó 
bal partja helyett a jobb parti részen 

kellett volna elhelyezni, ugyanígy té
ves IV. Bélának a Mohi csatához való 
felvonulási útjának jelölése is, a király 
ugyanis nem Besztercebánya felől vo
nult a haddal Mohi felé, hanem Bu
dáról és megfordítva, a csata után 
menekült a Sajó völgyén át abba az 
irányba. 

A németországi és csehországi meg
mozdulásokkal együtt részletesen áb
rázolja az 1514. évi parasztháborút, 
szintvonalas, kb. 1:25 000-es méretará
nyú térképen szemlélteti a mohácsi 
csatát. 

Igen részletes az 1526—1606. és a 
XVII—XVIII. századi török támadó és 
török elleni háborúk hadjáratainak áb
rázolása is. A 272. oldalon a zentai 
csata térképe azonban nem látszik 
kellően kidolgozottnak, mert sok más 
és korabeli munkákhoz is viszonyítva, 
azoktól lényegesen eltérő helyszínrajzi 
ábrázolást mutat. A 285. oldalon az 
1848—1849-es magyar szabadságharc 
hadműveleteinek ábrázolása is elég hé
zagos. Sajnálatos, hogy mindegyiken, a 
földrajzi térképektől eltérően több ma
gyar város elavult, németes elnevezé
sét használja. Például Szeged helyett 
Segedin, Debrecen — Debrecín, Várad 
— Varadin stb., valamint számos ma
gyar vonatkozású térképen sok hely
séget mai elnevezésükön tünteti fel, 
pedig azok a középkori és egyéb kora
beli írásokban vagy régi térképeken 
nem is szerepeltek. 

Részletes a Magyar Tanácsköztársa
ság honvédő harcai, továbbá a hazánk 
felszabadításáért vívott hősi harcok és 
hadműveletek ábrázolása is. 

A csak 'tallózásként említett magyar 
vonatkozású térképeik ebben a cseh
szlovák atlaszban lényegesen részlete
sebbek, mint a mi iskolai történelmi 
atlaszunkban. 

Az atlasz minden térképe kereső
hálózattal van ellátva. A névmutatót 
— ami nagyon hiányzik — bizonyára 
ezután készítik el. Ez az atlasz haszná
latát nagyban meg fogja könnyíteni-

Gazdag László 
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HEINZ BERGSCHICKER: 

DER ZWEITE WELTKRIEG. EINE CHRONIK IN BILDERN* 
(Berlin, Deutscher Militärverlag, 467 o.) 

A második világháború befejeződése 
óta húsz esztendő telt el. Az olvasó
közönség érdeklődése mégsem csök
kent a tragikus 1939—1945-ös évek 
iránt. Az események ma már a he
lyükre kerültek és kellő tudományos 
megvilágítást kaptak. Az emberekben 
él a vágy, hogy azokról a dolgokról is 
tudomást szerezzenek, amelyeket a 
hajdani cenzúra és hírközlés miatt 
nem ismerhettek meg. Figyelembe kell 
vennünk azt a tényt is, hogy azóta 
már egy újabb generáció nőtt fel, 
amely ezekből az évekből úgyszólván 

* A második világháború képes krónikája. 

semmilyen személyes tapasztalattal 
nem rendelkezik. Hazánk lakosságának 
39,8%-a például 1941 után született.1 

A leghálásabb olvasók ezek közül ke
rülnek ki. 

Különösen nagy az érdeklődés a há
ború eseményeit feltáró népszerű kiad
ványok, riportok, képdokumentációk 
iránt. Ezek kevésbé elvont formában 
képesek közölni fontos történelmi igaz
ságokat, s így közvetlenebb módon, ha
tékonyabban tudják szolgálni a töme
gek nevelését. Érthető tehát, hogy a 
fenti műfajok — napjaink szólásával 
élve — „hiánycikket" jelentenek. 

A szocialista államok közül elsőnek 
a Német Demokratikus Köztársaság 
történészei 'kísérelték meg, hogy képi 
nyelven adjanak áttekintést a háború 
előtörténetéről és a hét vérzivataros év 
minden csataterének eseményeiről. A 
mű bátran kiállja a versenyt a hasonló 
nyugati feldolgozásokkal, sőt a benne 
közölt anyag forrásértéke sok tekin
tetben felülmúlja amazokat.2 

„Wir müssen abrechnen." — Le kell 
számolnunk" — írja a szerző az utó
szóban, s valóban ebben foglalható 
össze a kötet mondanivalója. Leszá
molni a glorifikált Wehrmacht míto-

i Az i960, évi népszámlálás. 5. köt. Buda
pest, Központi Statisztikai Hivatal, 1962. 
24. o. 

2 Jacobsen: 1939—1945. Der zweite Welt
krieg in Chronik und Dokumenten. Darm
stadt, Wehr und Wissen Verlag, 1959. 
Eycnene: Le panorama de la guerre. 1939— 
1945. 1—4 tome. Pref. Elouard Herriot. Paris, 
Tallandier. Heinz Huber—Artur Müller: Das 
dritte Reich. München, Wien, Basel, Verlag 
Kurt Desch, 1964. 
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szávai, a kezdeti győzelmek talmi fé
nyével, a német „dicsőség" legendájá
val. A szerzők célja az volt, hogy be
mutassák a háborúhoz vezető utat, s a 
képek tömegén át bizonyítsák: ez a 
véres kaland Németország számára 
csakis úgy végződhetett, mint végző
dött. Az események már eleve maguk
ban hordták az elkerülhetetlen pusz
tulást. 

A kötetet tanulságul szánták minden 
német embernek. Tanulságul, hogy ki-
ki elvégezhesse a maga lelkiismeret
vizsgálatát, eszmélését, rádöbbenését. 
Az itt felsorakoztatott képanyag segít
séget kíván adni, hogy a tengernyi 
szenvedés nyomán helyesen választhas
sák meg az előttük álló utat. A könyv 
a maga meztelen valóságában, sokszor 
hátborzongató irtózatossággal tárja 
elénk az öt kontinens népeinek szen
vedéseit. A háborúról szól, de minden 
lapja a békét juttatja eszünkbe. Embe
rek! Ne tegyétek! — kiáltja felénk a 
képpé dermedt bánat és szenvedés. 

A kötet szerkesztői számos keleti és 
nyugati archívum, intézet, intézmény, 
szerkesztőség, hírszolgálati iroda, mú
zeum és filmstúdió anyagából, mintegy 
300 000 fényképből gyűjtöttek össze az 
itt bemutatásra kerülő több mint 1400 
képet. A könyvet lapozgatva egyszeri
ben életszerűvé válnak olyan fogalmak 
mint a „totális hadviselés", , villámhá
ború", „sivatagi hadászat" stb. Aki 
megtekinti a földön szétbombázott szov
jet repülőgépek roncsait, a hadifoglyok 
kilométeres oszlopait, az utolsó házig 
felgyújtott falvakat, a százával felvo
nuló fasiszta tankok képeit — az min
den magyarázatnál mélyebben érti meg 
a Szovjetunió elleni háború első hetei
nek tragikus eseményeit. És ez csupán 
egyetlen mozzanat a nagy háború szé
dületes forgatagából. 

A képek forrásértéke rendkívül nagy. 
Az iratok, az írott dokumentumok ké
pesek térben és időben összefogni, ál
talánosítani, tömöríteni az eseménye
ket. Nem tükrözik azonban az esemé
nyek hangulatát, a katonák szívén 
adott pillanatban átzúduló érzések hul
lámait. A 186. oldalon például egy 
sárral-vízzel telt német lövészárok ké
pét látjuk. Az egyik katona egy kis 
ennivalót készít csajkájában. Az em
berek testén szinte látszik a fáradság, 
az arcokon a kiábrándultság, csügge
dés. Nincs a világnak az a hadi jelen
tése, amely ezt a hangulatot vissza 

tudná adni. A kép Leningrád alatt, az 
egyik nagy veszteséget szenvedett né
met alakulatnál készült. 

Izgalmas feladat nagyítóval a kézben 
végigpásztázni a felvételek részleteit. 
A téli képeken mind gyakrabban fe
dezzük fel a szovjet hadsereg meleg 
ruházatát a megszállókon, másokon a 
híres szovjet géppisztolyt látjuk felsze
relésük között. Megkapó látvány az 
egyik égő poroszországi városon ke
resztül vonuló szovjet katonák sora. Az 
emberek fáradtak, rendezetlenül mene
telnek, sok száz kilométer van már 
mögöttük. Egy katona fegyvere mellett 
mégis gitárt cipel magával. A képek jó 
része a nagy háború apróbb esemé
nyeit, kis pillanatait örökítette meg. 

Az album tehát a szó szoros értel
mében megeleveníti előttünk a törté
nelmi tényeket, elvisz az esemény szín
helyére, átérezzük annak levegőjét, 
hangulatát. 

A kötet összeállítóit az a szándék 
vezette, hogy a lehetőségek szerint új, 
eddig ismeretlen anyagot nyújtsanak át 
az olvasónak. Elhagyták tehát azokat 
a felvételeket, amelyek ugyan a háború 
fontos pillanatait örökítették meg. de 
amelyekkel az ember unos-untalan ta
lálkozhat a könyvek és képeslapok ha
sábjain. Ha ilyen jellegű fotók mégis 
közlésre kerültek, a szerzők arra töre
kedtek, hogy új szögből, új oldalrót 
készült felvétellel űzzék el a már is
mert kép megszokottságát. 

Külön értéke a kiadványnak, hogy 
nagy mennyiségben használ fel szovjet 
archívumok anyagából, szovjet hadi
tudósítók által készített képdokumen
tációt. Ezek a háború sok-sok olyan 
eseményét örökítik meg, amelyekről 
eddig nem rendelkeztünk semmilyen 
felvétellel. A szerkesztők és múzeumi 
emberek a megmondhatói, hogy eddig 
mily kevés szovjet anyag volt hozzá
férhető. Sokszor még fontos események
hez is — mint például a kurszki csata 
— nehéz volt képanyagot találni. 

A kötetet lapozva nincs meg az em
berben az a hiányérzet, amely hasonló 
nyugati kiadványok átnézésekor kelet
kezik. Ezekben ugyanis teljesen egyol
dalú kép, a náci hadsereg fotóriporte
reinek szemlélete érvényesül. Berg-
sohicker könyve mindegyik harcoló fe
let bemutatja, s ezáltal még hihetőbbé 
válnak az események. Az albumra ez 
a nyugodt, tárgyilagos, egyensúlyi lég
kör a jellemző. 
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A felsorakoztatott képi anyag kitű
nően érzékelteti a nagy háború folya
matát, annak minden fontosabb moz
zanatáról megemlékezik. Néhány eset
ben azonban hiányérzetünk támad. Nem 
találunk például felvételt a nácik bécsi 
bevonulásáról, a dünkircheni vissza
vonulásról, a japán fegyverszünet alá
írásáról stb. Bővebb teret érdemelt 
volna a második világháború alatt 
olyan fontos szerepet játszq európai 
ellenállási mozgalom bemutatása is. 

A kötet képeinek minősége kitűnő, 
a fotók jól reprodukálhatóak. A kiad
vány használhatóságát mutatja, hogy a 
képei máris feltűntek az újságok és 
folyóiratok hasábjain, a kiállítási ter
mek tablóm. 

A szerkesztők a kiadvány anyagát 
38 fejezetbe foglalták össze. Ezen belül 
általában 5—6, a fejezettel összefüggő 
témakört tárgyalnak. Egy-egy témakör 
2 oldalnyi helyet, s 4—10 képet kapott. 
A kötet anyaga az -időrendet követi, s 
ezért az egyes arcvonalak problémáira 
később ismételten visszatérnek. A tá
vol-keleti harcokkal és az afrikai had
műveletekkel pl. 3—3 önálló fejezet, 
foglalkozik. 

Érdekessége az albumnak, hogy kü
lön témakört .kaptak a háborúval össze
függő alábbi problémák is: a hadifo
golykérdés; a fasiszták megszállta te
rületek gazdasági kirablása; a légi- és 

tengeri háború; a partizánmozgalom; a 
Szovjetunió belső helyzete; az ipar 

kérdései; a polgári lakosság szenvedé
sei stb. Kár, hogy a szerzők a koncent
rációs és megsemmisítő táborokba hur
colt milliók szenvedéseiről nem közöl
nek anyagot. 

Mind a fejezetek előtt, mind az egyes 
témaköröket tárgyaló oldalakon rövid, 
az események lényegét összefogó ma
gyarázatot találunk. 

A szöveg rendkívül szakszerű, pon
tos és tömör. Ehhez a műfajhoz, ahol 
a szó alárendelt jelentőségű, talán nem 
is illik más. Hiszen itt a szöveg fel
adata nem is annyira az új ismeretek 
közlése, mint inkább az, hogy rendet 
teremtsen, keretet adjon a képi mon
danivalónak. 
. Mindent összevetve, csak elismerés 

illeti a mű alkotóit, akik egy sor nehéz
séget leküzdve megkísérelték az em
beriség második világháború alatti 
szenvedéseinek bemutatását. Ugyanek
kor tisztelettel adózunk azoknak a ne
ves és névtelen fotóriportereknek éa 
haditudósítóknak, akik életüket koc
káztatva és sokszor fel is áldozva dol
goztak a bombazáporban és a süvítő 
golyók tüzében, hogy hű képet adjanak 
az utókornak a történtekről. Nekik kö
szönhetjük, hogy sikerült átmenteni az 
1939—45-ös évek eseményeinek egy-egy 
jelentős pillanatát. 

Gazsi József 
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A „SZÁZADOK" 99. ÉVFOLYAMÁNAK 1—2. SZAMÁRÓL 

A fennállásának századik évforduló
jához közeledő folyóirat 1965-ben elő
ször kettős számmal jelent meg. Már a 
tartalomjegyzék áttekintése is mutatja 
a szándékot: a lehetőség szerint átfogni 
a imagyar történész közélet minden te
rületét — találjon magának érdekeset 
a folyóirat hasábjain a kutató, a tanár, 
az egyszerű érdeklődő. Ez adja a ma
gyarázatot, hogy más folyóiratainknál 
jóval több rovatra tagolódik egy-egy 
szám. 

Az első oldalakon szerkesztőségi cikk 
méltatja a 20. évforduló alkalmából 
hazánk felszabadulásának jelentőségét, 
az ország egészének és a történettudo
mány szempontjából. 

A tanulmányok sorát Bakács István: 
A hazai hitelügyletek XVIII. századi 
történetéhez c. írása nyitja meg. Dol
gozatában Zichy Ferenc győri püspök 
birtoka zárgondnokság alá helyezésé
nek történetét tárgyalja, s ennek foly
tán igyekszik rámutatni a századbeli 
hitelviszonyok és kölcsönüzletek lebo
nyolításának rendszerére. A feudaliz
mus korábbi szakaszán a földbirtoko
sok a föld jövedelmén felül szükséges 
kiadások fedezésére birtokaikat eladták. 
A XVIIÍ. századtól kezdve azonban a 
birtokelidegenítések helyett kitapintha-
tóan megszaporodnak a birtokos osz
tály hitelügyletei, a birtokzálogosítások. 
Mindez összefügg egyrészt a földterü
letek értékének megnövekedésével, de 
főleg a mezőgazdasági termelés szerve
zettségének, tervszerűségének s termé
szetesen a birtokok termelékenységé
nek fokozódásával. Ilyen helyzetben 
egy-egy terület kiválása a birtoktestből 
nem volt többé gazdaságos. 

A Zichy család kihasználva állami 
pozícióit és a török kiűzése nyújtotta 

lehetőségeket, a XVII. század végére 
hatalmas birtoktesteket vásárolt össze 
aránylag olcsón, örökösei azonban új 
építkezéseikkel, költséges életmódjuk
kal hamarosan nagy kölcsönök felvé
telére kényszerültek és jókora adóssá
gokat hagytak örököseikre. Zichy Fe
renc, mint győri püspök nemhogy tör
leszteni tudta volna az összegyűlt adós
ságot, de a püspökvár kiépítése, beren
dezése, a társadalmi helyzetének meg
felelő életszínvonal megtartása érdeké
ben, a birtok üzemeltetésének megja
vítása céljából több helyről is újabb 
nagy összegű kölcsönöket vett fel. Ami
kor a hitelezők szorongatják követe
léseikkel, Zichy maga kéri Mária Te
réziától, hogy helyezze birtokát zár
gondnokság alá. A Helytartótanács egy 
bizottságot szervez, amelynek feladata 
a püspök birtokainak jövedelmét ke
zelni, adósságait célszerű gazdálkodás
sal törleszteni, egész anyagi helyzetét 
egyensúlyba hozni. 

A szerző részletesen ismerteti, milyen 
birtokok bérletbeadásával igvekezett a 
bizottság a jelentős adósságokat k' -
egyenlíteni, hogvan jelentkeznek újabb 
és úiabb hitelezők és miként nehezít? 
a helvzetet maga Zichy azzal, hogy ez 
idő alatt is a rendelkezésére bocsátott 
összeg mellett ismét kölcsönöket vesz 
fel. Végül öt kategóriába osztja a püs
pök hitelezőit és megállaoítia, hogv a 
legtöbb kölcsönt a nagybirtokosoktól 
kapta (24.5%), ezt követi az egvházi 
személyektől (23,5%), a kereskedőktől 
és iparosoktól (12%), továbbá a közép-
birtokosoktól (20,6%) és egyéb tisztség
viselőktől (19,4%) kölcsönvett összeg. 
Jellemző a visszafizetés módja is: nem 
voltak tekintettel a kölcsönfelvételek 
időpontjára, hanem először az egyházi, 
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s csak utána a többi hitelezőt fizették 
k i . . . 

Az elsősorban gazdaság- és művelő
déstörténeti szempontból érdekes cik
ket Mucsi Ferenc tanulmánya követi 
(A szociáldemokrata párt vezetőinek 
oaktuma a Fei érváry-kormán nyal s a 
választójogi tömegmozgalom kibonta
kozása 1905 július-október), mely sok 
vitát kiváltott kandidátusi disszertá
ciójának egyik fejezetét alkotja. Beve
zetőben röviden ismerteti a Monarchia 
1905—1906. évi válságának talaján ki
alakult politikai erőviszonyokat, a 30 
évi kormányzás után megbukott sza
badelvű párt, a király és a győztes 
koalíció ellentétét a nemzeti kérdés
ben*, a parlamenten kívüli Fejérváry-
kormány kinevezését. Jellemzi a városi 
és falusi munkástömegek körében na
gyobb befolyással bíró pártokat: a koa
líció nacionalizmusával szemben álló 
független szocialista pártot (Várkonyi 
István) ; Mezőfi újjászervezett szocin-
lista pártját, melynek vezetése a koalí
ció „nemzeti" programja mellett fog
lalt állást, hangsúlyozva azonban az 
általános választójog bevezetésének 
szükségességét; bemutatva végül a 
marxista, de igen sok kérdésben követ
kezetlen, részint dogmatista, részint 
opportunista szociáldemokrata pártot, 
amely a demokratikus átalakulás leg
fontosabb feltételét az általános válasz
tójog megvalósításában látta és az ezért 
folytatott harcban az uralkodó osztály 
ellentéteit igyekezett felhasználni. A 
szerző ismerteti, miként jutott el a szo
ciáldemokrata párt a koalícióval foly
tatott sikertelen tárgyalások után a 
kormánnyal szóban megkötött paktu
mig, amely -megegyezés a kormány ré
széről olyan politikai alku volt, amely
től egyrészt munkásbázisuk megnöve
kedését, másrészt a koalíció megtörését 
várták. Hogy a király és a kormány 
csak ilyen szerepet szánt az általános 
választójog meghirdetésének, mutatta: 
Kristóffy belügyminiszter csak mint 
magánvéleményét proklamálta azt. A 
belügyminiszter választójog melletti 
nyilatkozatát széles körű visszhang fo
gadta: a koalíció lapjai rámutattak tak
tikai jellegére, s hasonlóan foglaltak 
állást Mezőfiék is, sőt az Osztrák Szo
ciáldemokrata Párt is — magyarországi 
testvérpártjuk erős érvelése ellenére — 
csak fenntartásokkal támogatta a pak
tumot. A szociáldemokrata párt veze
tése tisztában volt azzal, hogy a kor
mány és a király a „koalíció megpuhí-

tására" szánta az általános választójog, 
meghirdetését, de remélte, hogy sike
rül majd olyan országos tömegmozgal
mat kibontakoztatni, amely ténylegesen 
a nemzeti követelések mellé, illetve 
elébe állítja az általános választójog 
kérdését. 

Mucsi Ferenc ezután bírálja a szo
ciáldemokrata párt 'taktikáját. Nem az 
volt a hibájuk — mint azt az ötvenes 
évek első felének marxista történet
írása állította —, hogy nem használta 
ki a forradalmi helyzetet, „elárulta" a 
munkásság ügyét, mert Magyarországon 
ekkor nem volt forradalmi helyzet és 
a dolgozó tömegeket a rendszer meg
döntésére mozgósítani nem lehetett. 
Noha ez alól a vád alól mentesül a 
szociáldemokrata párt, de mindenképp 
elmarasztalandó, hogy a Kristóffyval 
kötött paktum objektíve a Habsburg
dinasztiát támogatta. A hibákat még: 
tetézte, hogy a párt nem törődött a 
szegényparaszt-agrártömegek szervezé
sével. Megmutatkozott ez abban is, 
hogy a hazánk történetében első álta
lános sztrájkot 1905. szeptember 15-én 
(„Vörös Péntek") csak Budapestre 
szervezték s így a választójog mellett 
exponált kormány lemondása után ez 
sem vezetett eredményre. A méreteiben 
is hatalmas sztrájk erejével a szociál
demokrata párt nem tudott mit kez
deni. Szeptember második felében Í\ 
koalíció hívei (különösen a naciona
lista hangoltságú diákság) és a munká
sok között elmérgesedett a viszony, a 
sajtó- és plakátháború mellett több ve
rekedésre került sor. A korabeli saj
tóanyagból vett idézetek is jól mu
tatják, mint leplezte le a koalíció nem
zeti demagógiáját a szociáldemokrata 
párt, betekintést nyerhetünk a század
elej i politikai harcok fegyvertárába 
is. A szeptemberi választójogi harcok 
fellendülésének Ferenc József és köre 
úgy vetett véget, hogy visszautasítva 
minden demokratikus és nemzeti kö
vetelést, az országgyűlést elnapolta és 
ismét kinevezte egyhavi ideiglenes meg
bízás után a Fejérváry-kormányt. . . 

A nemzetközi szociáldemokrata moz
galom első világháború előtti válságát, 
a II. Internacionálé felbomlását, a 
munkáspártok háborúval kapcsolatos 
állásfoglalását vizsgálja Jemnitz Já
nos: A béke utolsó hónapja és az In
ternacionálé összeomlása c. tanulmá
nyában, amelynek első része még a 
folyóirat előző évfolyamának 5—6. szá
mában jelent meg. A szerző az I. rész-
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ben ismertette már a szarajevói me
rénylet kapcsán felmerülő háborús ve-
..szély hatását az európai munkáspár
tokra. A II. részben azt a folyamatot 
mutatja meg, miként következett be 
az Internacionálé pártjaiban a fordulat 
az antimilitarista állásponttól a háború 
igenlése felé. Legelőször az osztrák és 
nyomában a magyar szociáldemokraták 
hódoltak be kormányuk háborús érve
lésének 1914. július 28-án.. Noha a 

Monarchia pártjainak „bukása" után a 
nagy európai pártok még nem adták 
fel a háború megelőzéséhez fűzött re
ményeiket, de a bomlás jelei itt is 
megmutatkoztak. Jemnitz János igen 
nagy memoire- és folyóiratanyag alap
ján jelöli meg az egyes — olasz, német, 
francia — pártok álláspontját alakító 
tényezőket. 

A pártok vezetésében a baloldal lát
ta a háború közeledését, de nem tu
dott hatékony ellenintézkedéseket ja
vasolni és az állandó ingadozás, huza
vona következtében mindinkább a 
jobboldal került előtérbe. 'Ez a tenden
cia mutatkozott meg a július 29-ére 
összehívott Nemzetközi Szocialista Iro
da brüsszeli ülésén, amelyen végül, is 
csak egy általánosító határozat szüle
tett a béketüntetések további szerve
zésének szükségességéről. Az üléshez 
csatlakozó nagygyűlésen is, noha óriási 
volt a lelkesedés — különösen J. Jaurès 
háborúellenes szavainak hallatára —, 
egy mondat sem hangzott el arról, 
hogy ha a háború mégis megindulna, 
mit kellene tennie az Internacionálé-
nak. A nemzetközi munkásszervezet 
cselekvőképességét bénította az is, hogy 
két legerősebb pártjában, a francia és 
a német szocialista pártban több napos 
vita alakult ki. A francia szocialisták 

"küldöttsége Németországba utazott, 
hogy tájékozódjék a hadihitelek meg
szavazásának kérdésében történő egy
séges fellépés lehetősége felől. Mivel 
azonban a német szociáldemokrata 
pártban a H. Haase—G. Ladebour ve
zette baloldal kisebbségben maradt, 
Franciaországban pedig július 31-én 
meggyilkolták a háborúellenesség leg
tekintélyesebb szocialista vezetőjét 
Jaurest, a két egymással szemben álló 
ország szocialistái sem tudtak a közös 
fellépés tárgyában eredményt elérni: 
a németek az orosz betörés és a „fran
cia pánik" hatására augusztus elején 
a háború támogatása mellett álltak ki, 
a franciák pedig még július 31-én ki
adták a „Haza veszélyben" jelszót, 

mondván, hogy a „forradalom hazáját'' 
meg kell védeni a német imperializ
mustól. E két nagy párt álláspontja 
érezhetően befolyásolta a kisebbekét is: 
augusztus elején az osztrák párt az 
„elháríthatatlan háború" hirdetésétől 
eljutott a háború lelkes támogatásá
hoz, a Belga Munkáspárt pedig a fran
ciák hatására elhatározta a tüntetések, 
tiltakozó gyűlések beszüntetését. Inter
nacionalista álláspontot csak a szerb 
és olasz szocialista párt foglalt el. A 
II. Internacionálé — elsősorban azért, 
mert gerince a német és francia szo
ciáldemokrácia megtört — 1914. augusz
tus elején felbomlott . . . 

Szinte minden Magyarország újabb-
kori társadalomtörténetét érintő tanul
mány foglalkozik az ún. középosztály 
problémájával. Már az ellenforradalmi 
korszak vezető politikusai is gyakran 
hangoztatták, hogy politikájuk fő tá
maszát e „középosztályiban látják. 
Pándi Ilona: A magyar „középosztály" 
kérdéséhez c. tanulmánya ebből indul 
ki és azt vizsgálja, milyen társadalmi 
rétegek sorolhatók ide, mennyire vol
tak a rendszer bázisa és hogyan helyez
kedtek el a Bethlen-konszolidáció évei
nek társadalmi rétegeződésében. Meg
állapítja, hogy e társadalmi rétegnek 
a száma eltartottaikkal együtt hozzá
vetőlegesen 800 000 főt számlált és 
mindenekelőtt az állami tisztviselők, a 
középbirtokosök egy része, az aktív ka
tonatisztek, a középburzsoázia jelentős 
része és a „szabadfoglalkozásúak" né
hány kategóriája sorolható közéjük. 
Korabeli szociográfiai írások, társadal
mi tanulmányok alapján igyekszik ki
tapintani a „középosztályba"-tartozás 
legfontosabb ismertetőjegyeit: a dzsent
ri ^zel lem megőrzését, „úri" viselke
dést, szervilizmust az állami tisztvise
lői hivatalokban stb. Politikailag a 
rendszer feltétlen hívei, amire állandó 
kiszolgáltatottságuk is készteti őket, 
hagyományos körükben a nacionaliz
mus, a „trianoni honfibú", a „mindent 
vissza" irredenta jelszó hangoztatása, 
a „fajvedelem" jelszavával- „korszerű
södött" antiszemitizmus, s mindez páro
sulva a forradalomtól való félelemmel, 
antikommunizmussal. Noha a kora
beli politikai köztudatban erősen élt 
a „középosztály vezetőszerepének" illú
ziója, tényleges vezető szerepet csak 
annyiban kaptak, amennyiben követ
kezetesen kiszolgálták az uralkodó osz
tályok érdekeit. Legszámottevőbb ele
meinek, a köztisztviselőknek anyagi és 
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hivatali helyzetét felmérve bizonyítja 
be végül a szerző, hogy esetükben egy
általán nem beszélhetünk egységes tár
sadalmi képződményről: felsőbb cso
portjai szorosan odasimultak az ural
kodó osztályhoz mind jövedelem, mind 
életstílus szempontjából, alsó kategó
riáik között viszont szép számmal 
találhatunk kispolgári elemeket. Egysé
gességük hangoztatása része volt annak 
a koncepciónak, amely a dolgozó törne-
gekkel szemben ebben a rétegben látta 
az uralkodó osztályok legfontosabb po
litikai bázisá t . . . 

Ladányi Andornak a Tanácsköztár
saság felsőoktatási politikájáról írott 
tanulmánya és két eddig isrheretlen 
Bajcsy-Zsilinszky dokumentum publi
kálására került sor a KÖZLEMÉNYEK 
rovatban. Ladányi Andor a Tanács
köztársaság művelődéspolitikai koncep
ciójából kiindulva elemzi à felsőokta -
tás helyzetét, a Tanácsköztársaság ál -
tal hozott, illetve bevezetésre tervezett 
intézkedéseket. Ismerteti, miként álit 
az egyetemi oktatók és hallgatók jelen 
tős része a tanácsállam kultúrpolitika" 
jának szolgálatába, milyen lelkesedés
sel indult meg a munka az újjászerve
zett karokon, mit jelentett a Marx— 
Engels Munkásegyetem megnyitása. Az 
egyetemi oktatás új szellemének bizto 
sítását kívánta szolgálni a tanári gárd? 
egy részének kicserélése, a felvételei? 
demokratizálása, a munkás-paraszt 
hallgatók számának növelése. Azok a 
jelentős szervezeti és tantervi refor 
mok, amelyeknek nagy része megvaló
sítását már nem érhette meg (szakkép
zés és tudósképzés szétválasztása, tan
menet megkötése, új tárgyak oktatá
sának bevezetése, az elavult egyetemi 
szervezet - demokratizálása), hazánk 
felsőoktatásának előkelő helyet biztosí
tott volna európai viszonylatban is. 
Külön kiemelendő, hogy a felsőokta
tási politikában a tanácskormány el
kerülte azokat az általános hibákat — 
gyakori türelmetlenség, egyes átmeneti 
feladatok nem megértése —, amelyek 
más téren, megmutatkoztak már a Ta
nácsköztársaság fennállásának rövid 
ideje alatt is. 

A magvar függetlenségi mozgalom 
és a világháború éveinek politikai vi-
szonvaiba enged bepillantást a Pintér 
István és Rozsnyói Ágnes által közölt 
Baicsv-Zsilinszky. dokumentumok. A 
terjedelmesebb, „A Független Kisgazda 
és Polgári Párt emlékirata Magyaror
szág külpolitikai és belpolitikai kibon

takozásáról Kállay Miklós miniszter
elnökhöz" (1943. július 31.) a világhá
ború elvesztésének belátása és Magyar
ország jövőjéért való aggódás jegyébea 
fogant, s Bajcsy-Zsilinszky a maga 
soctró lendületű stílusában arról igyek
szik meggyőzni Kállay Miklóst, hogy 
a nemzet érdekében vállalni kell a 
kiugrás, a németekkel való szembefor
dulás kockázatát. Mindezt a kialakult 
helyzet történelmi előzményeinek be
mutatásával és annak kifejtésével tá
masztja alá, hogy Magyarországnak 
sem érdeke, sem kötelezettsége nem 
volt belépni e világháborúba, s így 
természetes joga, sőt kötelessége abból 
kiválni. „ . . . másodszor engedtük há
rom évtized alatt Magyarországot be
szédíteni a maga évezredes fejlődése 
során kialakult egyéniségének, hivatá
sának, politikájának megtagadásába, 
egyoldalú nagynémet célok háborús 
szolgálatában . . . " (180. o.) Elmondja, 
milyen belpolitikai változásokat igé
nyelne a kiugrás végrehajtása s vá
zolja is mindjárt a háború utáni ki
bontakozás lehetőségeit. 

Noha a miniszterelnök fogadta Baj-
csy-Zsilinszkyt és Tildyt, mint a Kis
gazda Párt képviselőit — sőt Bajcsy-
Zsilinszky Horthyval is folytatott meg
beszélést az Emlékiratban kifejtettek
kel kapcsolatban —, a memorandum 
gyakorlatilag semmi befolyással nem 
bírt a kormány politikájára. Hasonlóan 
minden különösebb hatás nélkül ma
radt Baj csy-Zsilinszkynek 1944 február
jában Kállayhoz eljuttatott levele is. 
amelyben az ország függetlenségéért 
mindjobban aggódó politikus a szélső
jobboldal erősödő előretörése ellen in
téz kirohanást. A levélből is kitűnik 
politikai eszmei korlátai mellett em
beri nagysága, hazafisága, az elvei me] -
lett való kitartása: „Ha Quisling-kor-
mány jön és még élek, fegyvert fogok 
ellene . . ." (203. o.) ; „. . . nekem is van 
egy parancsolóm: a tisztességes ma
gyar lelkiismeretem." (205. o.) 

Ezek a Bajcsy-Zsilinszky dokumen
tumok zárják a tanulmányok és közle
mények sorát, amely két rovat terje
delemben is a szám felét teszik ki. Mű
fajra nézve másféle írások következnek 
ezután: beszámoló „Az Osztrák—Ma
gyar Monarchia történeti problémái 
1900—1918" címmel Budapesten rende
zett történészkonferenciáról (VITA ro
vat) ; a Szlovák Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tízéves 
fejlődése Ludovik Holotik tollából (A 
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SZOVJETUNIÓ ÉS NÉPI DEMOKRÁ
CIÁK TÖRTÉNÉSZ FRONTJA); Sza
bolcs Ottó tantárgypedagógiai cikke 
(TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉ
SEI); könyvismertetések, magyar és 
külföldi folyóiratszemle; a FIGYELŐ 
keretén belül kritikák új történeti ki
állításról és történelmi tárgyú filmek
ről; beszámolók kandidátusi disszertá
ciókról a KRÓNIKA rovatban és V. 
Windisch Éva összeállításában az 1964 
első félévében Magyarországon megje
lent történeti munkák (önálló kötetek, 
tanulmányok és cikkek) jegyzéke. 

Figyelmet érdemlő mindenekelőtt a 
magyar nyelven csak itt olvasható 
Monarchia-vita részletes ismertetése, 
mely azon túl, hogy igen sok eredeti 
gondolatot tartalmaz a tárgyalt korra 
vonatkozóan, egy bizonyos összképet is 
ad a résztvevő országok történészeinek 
szemléletéről. A referátumok öt téma
körből készültek: 1. a Monarchia nem
zetközi helyzete; 2. a mezőgazdaság 
fejlődésének kérdései; 3. a finánctőke 
kifejlődése a Monarchia országaiban; 
4. a nemzetiségi kérdés a Monarchia 
ban; 5. a szociáldemokrácia és a dua
lizmus. A konferencia munkaritmusára, 
élénk vitaszellemére jellemző, hogy az 
egy hét alatt nyolc referátum, s fél
száznál több korreferátum és hozzá
szólás hangzott el. Különösen erős vita 
alakult ki a nemzeti kérdés problémái 
körül, amelyek során a magyar törté
nészek igen jó felkészültségről tették 
tanúságot. A nyugati és népi demok
ratikus országokból való történészek 
vitája — mint Hanák Péter elnöki 
zárszavában ezt kifejtette — azért bír 
elsősorban fontossággal, mert elősegí
tette „a közös történet, közös szemlé
letű felfogása"-naik kialakulását, a ro
kon-sorsú népek egymáshoz közelíté
sét. 

Minden kutató és történelem iránt 
érdeklődő számára fontos eligazító jel
leggel bír a FOLYÓIRAT SZEMLE és 
a BIBLIOGRÁFIA. Az előbbi két nagy 

csoportra bontja az ismertetendő folyó
iratokat; magyarok és külföldiek. Ilyen 
rovat már létezett a háború előtti évek 
„Századok"-j ában, de a mostani sokkal 
teljesebb és tartalmi ismertetésével 
gyakorlatilag minden magyar tudomá
nyos folyóirat történelmi vonatkozású 
cikkeit kivonatolja. A kimondottan 
történelmi folyóiratok (Acta Historica, 
Hadtörténelmi Közlemények, Törté
nelmi Szemle) mellett irodalomtörté
neti, néprajzi, pedagógiai, helytörté
neti stb. kiadványainkra is kiterjed a 
recenzensek figyelme. De talán még 
ennél is fontosabbak a külföldi folyó
iratokról készült ismertetések, amelyek 
egy-egy fontosabb, elvi jelentőségű 
cikket oldalnyi terjedelemben is kivo
natolnak. Szinte teljességgel tekinti át 
a magyar történeti irodalmat a bib
liográfia is, amely különösen művelő
déstörténeti vonatkozásban ad nagy 
irodalmat. Az alig egyesztendős FIGYE
LŐ — egyes esetekben a korábbi szá
mokban JEGYZET — arra hivatott, 
hogy kulturális életünk mindennapjai
nak történelmi vonatkozású megmozdu
lásait szemmel tartsa és kiállításokról, 
filmekről, nem szakkörök számára ké
szült könyvekről véleményt mondjon, 
felhívja rá a figyelmet. Eddig elsősor
ban a legfiatalabb korosztály tollából 
olvashattunk a rovaton belül írásokat, 
de ha sikerül szélesebb körben meg
mozgatni szerzőket — mint az első al
kalmakkor történt —, ezek az oldalak 
tartalmilag még színesebbé válhatnak. 

Csak így röviden is végigtekintve a 
folyóirat e számán, megállapíthatjuk, 
hogy rendeltetéséhez híven, mind te
matikai összeállítását, mind az írások 
színvonalát tekintve, jól reprezentálja 
a magyar történettudományt, hozzájá
rul a széles közönség történelmi mű
veltségének gyarapításához s érdeklő
désre tarthat számot a kutatók, taná
rok és más érdeklődők körében egy
aránt. 

Glatz Ferenc 
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HADTÖRTÉNÉSZ-KONFERENCIA DREZDÁBAN 

1966. január 20—21-én a Német De
mokratikus Köztársaság Nemzeti Nép
hadseregének Engels Frigyes nevét vi
selő Katonai Akadémiáján tudományos 
hadtörténész-konferencia zajlott le. 

A tanácskozás témája volt: „Német 
kommunisták és más antifasiszták har
ca a spanyol nép nemzeti forradalmi 
háborújában." 

A konferencián megjelent: Heinz 
Hoffmann hadseregtábornok, honvé
delmi miniszter, Németország Szocia
lista Egységpártja Központi Bizottságá
nak tagja, Waldemar Verner admirális, 
politikai főcsoportfőnök, a párt köz
ponti bizottságának tagja, miniszter
helyettes, Herbert Grunstein altábor
nagy, a belügyminiszter első helyet
tese, Walter Borning, Németország Szo
cialista Egységpártja Központi Vezető
ségének osztályvezetője, továbbá az 
NDK Nemzeti Néphadseregének több 
tábornoka és más magas beosztású 
tisztje, valamint a párt-, az állami- és 
társadalmi szervezetek sök vezető sze
mélyisége. 

A tudományos hadtörténész-konfe-
rencián részt vett még a szovjet, a 
lengyel, a csehszlovák és a magyar had
sereg küldöttsége. Néphadseregünket 
Nagy Gábor ezredes és Györkéi Jenő 
őrnagy képviselte. Ott volt még a ta
nácskozáson Ignacio Guallego, a Spa
nyol Kommunista Párt Politikai Bizott
ságának tagja és Ignacio Hidalgo tá

bornok, a volt spanyol köztársasági lé
gierő főparancsnoka. 

Wiesner vezérőrnagynak, az Engels 
Katonai Akadémia parancsnokának 
megnyitó szavai után a plenáris ülés 
referátumát — a fent idézett címmel 
— Horst Kühne alezredes, az Engels 
Katonai Akadémia munkásmozgalom 
története tanszékének vezetője tartot
ta meg. v 

Az előadás után felolvasták a beteg
sége miatt távolmaradó Franz Dah-
lemnek, Németország Szocialista Egy
ségpártja Politikai Bizottsága tagjának 
a levelét, amelyben a jövő feladataira 
mutatott rá. 

Verner admirális a nyugatnémet 
Bundeswehr hagyományaival és propa- v 
ganda tevékenységével, valamint az 
NDK Nemzeti Néphadsereg politikai 
munkájának feladataival foglalkozott. 

Az előadások után a tanácskozás 
résztvevői két munkacsoportban foly
tatták munkájukat. Ezen hangzott el 
— „Német—imagyar kapcsolatok a spa
nyol nép nemzeti forradalmi háború-
pában" címmel — Györkéi Jenő korre
ferátuma. Mindkét szekcióban 16—16 
előadás hangzott el. 

A rendkívül magas színvonalú, hasz
nos és tanulságos hadtörténész-konfe-
rencia Hoffmann hadseregtábornok, 
honvédelmi miniszter zárszavával ért 
véget. 

Gy. J. 
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MIT OLVASHATUNK A ZRÍNYI KATONAI KIADÓTÓL 
1966-BAN? 

A Zrínyi Katonai Kiadó 1966-ban 
számos, változatos témájú, színvonalas 
könyvvel örvendezteti meg olvasóit. 

A megjelenő kiadványok közül el
sőként az elmúlt évben nagy sikert 
aratott 

NAGY HONVÉDŐ HABORÜ TÖR
TÉNETE című, hatkötetes sorozat ne
gyedik kötetét említjük meg. A könyv 
az 1944-es esztendő Szovjetunióbeli és 
a második világháború egyéb hadszín
terein lefolyt hadműveleteket ismer
teti. 

Az erkölcsi-politikai nevelés kérdé
seit tárgyalja Újvári Imre László: 

CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK című köny
vében. 

A néphadsereg legtapasztaltabb egy
ség- és alegységparancsnokainak tanul
mányait gyűjtötte össze a Kiadó. 

A SZOCIALISTA NEVELÉS KÉR
DÉSEI A MAGYAR NÉPHADSEREG
BEN című kiadványában. A tanulmá
nyok a hadseregben jelenleg legaktuá
lisabb nevelési kérdésekkel foglalkoz
nak. 

Az 1966-ban megjelenő haditechnikai 
kiadványok közül mint legérdekeseb
bet említjük meg: Gyurák Béla: 

RÁDIÓLOKÁCIÓS FELDERÍTÉS ÉS 
ÄLCÄZÁS című könyvét. Az űrkuta
tás eszközeit, a mesterséges égiteste
ket, az űrhajókat pályájukra juttató 
hatalmas erejű rakéták ballisztikáját 
ismerteti Dr. Kovács Zoltán: 

NÉPSZERŰ BALLISZTIKA című 
művében. 

rv unrváth Arpád: AZ ÄGYÜ HIS
TÓRIÁJA című könyvében a tüzér
ség Lortenetét írja meg, ezen belül 
elsősorban a technikai fejlődést vázol
ja a korra jellemző gazdasági és had
történelmi háttérrel. 

Az infravörös technikán alapuló har
cászati eszközökről ír Kapeller Lajos: 

AZ INFRAVÖRÖS FELDERÍTÉS 
ELLENI ÁLCÄZÄS című könyvében. 

1966 első félévében jelenik meg En
gels: 

VÁLOGATOTT KATONAI ÍRÄSAI-
nak második kötete, mely a szerző 
1859 és 1895 közötti írásait tartalmaz
za. 

A dialektika törvényeinek érvénye
sülését a korszerű háborúban ismer
teti Krupnov: 

A DIALEKTIKA ÉS A HADTUDO
MÁNY című művében. 

Magyar munkaközösség válogatása 
alapján kerül az olvasók elé a 

NYUGATI KATONAI SZAKÍRÓK 
A HÁBORÚRÓL című könyv. Az össze
gyűjtött anyagban sorra megszólalnak 
Liddel Hart, F. O. Miksche, Me Nama-
ra, M. D. Taylor és mind azok, akik 
jelenleg is az egységes nyugati katonai 
doktrína létrehozásán munkálkodnak. 

A vezető imperialista hatalmak fel-
lazítási politikájáról, a jelenlegi ideoló
giai hadviselésnek és propagandának 
tartalmát és módszereit mutatja be 
Kalmár Tamás munkájában, amely 

AZ IMPERIALISTÁK LÉLEKTANI 
HADVISELÉSE címmel kerül az ol
vasók elé. 
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Szovjet szerzői munkaközösség cikk
gyűjteménye mutatja be, hogy a tech
nika rohamos fejlődése következtében 
milyen forradalmi változások mentek 
végbe a hadügyi területén. A könyv 

A HADÜGY FORRADALMA cím
mel jelenik meg. 

Nagy Gábor: PÁNCÉLOS CSATÁK 
című művében a páncélos fegyvernem 
történetét ismerteti 1916-tól napjainkig. 

Magyar szerzői munkaközösség állí
totta össze az ÖTNYELVŰ KATONAI 
SZÓTAR ÉS TARSALGÓ-t. 

A szótár minden érdeklődőnek igen 
hasznosnak ígérkezik. 3000 címszót tar
talmaz magyar, orosz, cseh, német és 
román nyelven. Ezeknek kb. egyharma
da katonai kifejezés. A társalgási rész 
kb. 300 mondatot ölel fel. 

A Kiadó 1966. évi programjában a 
felsoroltakon kívül számos szépirodal
mi riport és dokumentumkötet is szere
pel. Mint érdekességet külön említjük 
az év első hónapjaiban induló soroza
tot. 

A FÁKLYA-könyvek kötetei a kö
zönségigényként jelentkező életrajz és 
történelmi regények iránti érdeklődés 
kielégítésére szolgálnak. A könyvek
ben az elmúlt néhány évtized történel
me elevenedik meg, egy-egy kiemel
kedő hős életleírásán keresztül. 

E sorozaton belül jelenik meg Fülöp 
János József Attila-díjas író 

RENDÜLETLENÜL című könyve, 
melyben a szerző Sziklai Sándor har
cos, forradalmár életét vetíti izgalmas, 
érdekes módon az olvasó elé. 

Az újpesti partizánok harcainak leg
izgalmasabb két hónapját írja le Be-
decs Éva: 

A KÜLVÁROS ELLENÁLL című 
könyvében. 

Egy titkos levél útját követi végig 
Földes Péter: 

JELADÁS című regényében. 

A REFLEKTOR-sorozat kém- és ka
landregényeiben felderítők, kémek, dip
lomaták izgalmas, kulisszák mögött fo
lyó párbajának történetét adja közre a 
Kiadó. 

Az amerikai és a japán titkosszolgá

lat harcát eleveníti meg Pearl Harbour 
elleni japán támadás előestéjén Kim: 

ELOLVASÁS UTÁN ELÉGETENDŐ 
című munkájában. 

A KEZDET ÉS A VÉG című könyv 
két írást tartalmaz, Berezskov: 

DIPLOMÁCIAI KÜLDETÉSBEN 
HITLERNÉL és Rzsévszkája: 

HITLER HALÁLA MÍTOSZ NÉL
KÜL. 

Günter Spranger a fasiszták és a len
gyel partizánok második világháború-
beli élet-halál küzdelmét eleveníti fel 

A ROKITNÓI TÁMASZPONT című 
írásában. 

Fordulatos, izgalmas kalandregény
ben írják le Ámort és Jedlička egy ná
ci-német magasbeosztású polgári alkal
mazott átállását és tevékenységét a 
csehszlovák földalatti ellenállási moz
galomban az 

A/54-ES KÉM TITKA című regé
nyükben. 

A továbbiakban megjelenik még Bé
kés Sándor: 

ÁRADÁS című novellás kötete. 

Canaris tengernagy által irányított 
náci titkosszolgálat és a szovjet elhá
rítok izgalmas történetét eleveníti fel 
Ardamatszkij 

A SATURN NEM VÁLASZOL című 
regényében. 

A szovjet államvédelmi szervek mun
kájával ismerteti meg olvasóit Brjan-
cev: 

VÉKONY JÉGEN című munkájá
ban. A magas irodalmi igénnyel meg
írt könyv a detektívregény, a kémtör
ténet és a riport szerencsés ötvözete. 

A Tanácsköztársaság korát rajzolja 
olvasói elé Szamuelyné: 

EMLÉKEIM című önéletleírásában. 
Kovacsevics: KAPELAI SZIKRÁK 

című művében a jugoszláv felszaba
dító harcok egy partizánegységének 
életét örökíti meg. 

1934 és 1942 között a náci Németor
szágban játszódik Dodd: 

AKIK SZELET VETNEK című re
génye. Az író izgalmas, fordulatos for-
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mában mutatja be, hogyan válik a 
hajdani tisztességes emberből a ná
cizmus hatalomraj utasa után gátlásta
lan szörnyeteg. 

1944. június 6-a a normandiai part
raszállás napja a „leghosszabb nap". 

Ennek az izgalmas előkészületeit és 
magát a partraszállást tárgyalja C. 
Ryan: 

A LEGHOSSZABB NAP című doku
mentum kötetében. 

Futár Józsefné 
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