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BARTA ISTVÁN 
a történelemtudományok doktora 

1910—1966 

Mély megrendüléssel veszünk búcsút a nagy lelkierővel viselt szenvedés 
után súlyos betegségben elhunyt kiváló történész kollégánktól, Barta Ist
vántól. Tragikusan félbeszakadt értékes munkásságának kiemelkedő ered
ményei szorosan összefüggenek a felszabadulás után a marxizmus—leniniz
mus szellemében megújhodott magyar történettudomány fejlődésével, s 
ennek ezek maguk is fontos előrevivő, kibontakoztató tényezőivé váltak. 

Szentesi parasztcsalád gyermeke volt, középiskoláit szülővárosában, az 
egyetemet Szegeden, majd Budapesten — mint az Eötvös Kollégium tagja 
— végezte, 1935-ben megszerezve a tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Más
fél évet a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként külföldi levéltári 
kutatásokkal töltött, majd 1936 végén a budapesti Egyetemi Könyviárban 
kapott ideiglenes gyakornoki állást. 1941-ben az akkor létesült Teleki Pál 
Tudományos Intézethez nevezték ki; 1942—43-ban a berlini Collegium Hun-
garicumban teljesített szolgálatot. A felszabadulás után Keleteurópai Tudo
mányos Intézetté alakult Teleki Intézet munkatársa volt 1949 évi megszű
néséig, majd a Magyar Tudományos Akadémia ekkor létesített Történet
tudományi Intézetének munkatársa, 1960-tól főmunkatársa lett. 1955-ben 
kandidátusi fokozatot nyert. 1965-ben a történelemtudományok doktora. 
Tagja volt a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának; részt 
vett a Tudományos Minősítő Bizottság történész szakbizottságának munká-
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jában, szerkesztette az „Értekezések a történettudományok köréből" című 
kiadványsorozatot. Ezúttal különösen is kiemelnénk, hogy másfél évtizeden 
át tagja volt a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottságának, s igen 
eredményesen működött közre a magyar hadtörténelmi kutatások jellendí
tésében és színvonalának emelésében. 

Barta István tudományos érdeklődése kezdetben a középkor felé fordult. 
Az egyház és állam XV. századi viszonyát tárgyaló bölcsészdoktori disszer
tációja után külföldi kutatásai a középkori Magyarországnak a korabeli 
európai egyetemekhez fűződő kapcsolataira irányultak, s a felszabadulás 
előtt írt tanulmányai közül a legjelentősebbek ebből a körből merítették tár
gyukat. 

A felszabadulás után -az 1848—49-es forradalom és szabadságharc cente
náriumára való felkészülés keretében kapott feladatok Barta Istvánt új ku
tatási területre irányították. 1947 óta folyamatosan dolgozott Kossuth Lajos 
összes Munkái nagy, kritikai kiadásán; az ez ideig megjelent 11 kötet anya
gát — egy kivételével — ő gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá. E vaskos 
kötetek közül hadtörténelmi vonatkozásban különösen becses forrásokat tesz 
közzé a „Kossuth az Országos Honvédelmi Bizottmány élén" és „Kossuth 
kormányzóelnöki iratai" címűekben. A kötetekkel kapcsolatban végzett ku
tatások új eredményeit számos* tanulmányban dolgozta fel: „Kossuth az 
utolsó rendi országgyűlésen" (1951), „Kossuth és Csányi" (Századok, 1952), 
„A kormány parasztpolitikája 1849-ben" (Századok, 1955—56) stb. Hadtör
ténelmi szempontból különösen figyelmet érdemelnek „A magyar szabadság
harc vezetői és a bécsi októberi forradalom" (Századok, 1951), „Kossuth al
földi toborzó körútja T848 őszén" (Századok, 1952), valamint „Az 1849. január 
2-i haditanács és a főváros kiürítése" (Hadtörténelmi Közlemények, 1955) 
című tanulmányai. Itt kell megemlékeznünk „Fel mindnyájan M hon védel
mére!" című (Spira Györggyel közösen készíteti) antológiájáról (1951) és a 
Hadtörténelmi Olvasókönyv általa összeállított 1848—49-es fejezeteiről (1955). 

A Kossuth-sorozat 1848—49-i köteteinek lezárása után kutatómunkájában 
visszatért Kossuth pályájának reformkori szakaszához; a feltárt új anyag 
itt is arra ösztönözte, hogy egyrészt az eredményeket önálló tanulmányok
ban dolgozza fel, másrészt hogy érdeklődését Kossuth fejlődésével párhuza
mosan kiterjessze a magyar polgári átalakulás egész problematikájára. Ku
tatásai középpontjába a magyar polgári reformmozgalom ideológiájának ki
bontakozását állította. E témakörbe sorolhatók Balásházy Jánosról („Balás-
házy János pályafordulása". Történelmi Szemle, 1957), Kölcsey Ferencről 
(„Kölcsey politikai pályakezdete". Századok, 1959.. „Kölcsey-probiémák". 
Századok, 1962), Felsőbüki Nagy Pálról („Felsöbüki Nagy Pál és a kormány". 
Századok, 1963) írt tanulmányai, s különösen Széchenyi marxista értékelé
sének alapjait felvázoló munkái. (Bevezető tanulmány a „Széchenyi István 
válogatott írásai" című kötethez, 1959, a Széchenyi halálának 100. évfor
dulójára írt Széchenyi-értékelés. Társadalmi Szemle és Századok, 1960; a 
„Széchenyi és a magyar polgári reformmozgalom kibontakozása" című ta
nulmány, Történelmi Szemle, 1960). A bécsi történészkongresszus alkalmá
ból kiadott kötetbe írta „Az érdekegyesítés eszméje a magyar polgári re
formkor kezdeti szakaszában" c. tanulmányát. Röviddel halála előtt jelent 
meg „A fiatal Kossuth" című könyve. 

Barta "István halála történettudományunk fájdalmas, nagy vesztesége. 
Alkotásai megőrzik nevét, s mindenkor tanúskodni fognak tudományos mun
kásságának követésre méltó példás erényeiről. Mi, kik kollégái, barátai, tisz
telői lehettünk, kegyelettel őrizzük ezenfelül Barta István szeretetreméltó 
egyéniségének felejthetetlen emlékét is. 
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T A N U L M Á N Y O K 

A HORTHY-HADSEREG GYORSHADTESTE 
A SZOVJETUNIÓ ELLENI RABLÓHÁBORÚBAN 

EGY NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓRA 

Tóth Sándor 

Huszonöt esztendővel ezelőtt kezdődött el az emberiség történetének eddigi 
legnagyobb szabású háborúja, mikor axfasiszta német hadsereg és a csatlósok 
csapatai megrohanták a Szovjetuniót. 1941. június 22-én hajnalban 190 had
osztály, több mint 3700 harckocsi és kb. 4900 repülőgép1 indult rohamra, 
hogy a villámháború receptje szerint végrehajtsa a német vezérkar „Bar-
barossa"-tervét. A német imperialisták e hitszegő támadással a szocialista 
társadalmi rendet, a nemzetközi munkásmozgalom hatalmas bázisát, világ
uralmi terveik legfőbb akadályát akarták elpusztítani. Szinte egész Európa 
gazdasági érőforrásaival rendelkezve úgy vélték, hogy a három hadászati 
irányból egy időben mért óriási csapással gyorsan ímegsemmisítik a Vörös 
Hadsereg főerőit és térdrekényszerítik a Szovjetuniót. Hasonlóképpen véle
kedett több európai és amerikai katonai vezető is. Azzal számoltak, hogy a 
Vörös Hadsereg csupán néhány hónapig lesz képes ellenállni a hitleri had
erőnek, amely a világ legkorszerűbben felszerelt fegyveres ereje volt, s 1939 
szeptembere óta sorra aratva győzelmeit, jelentős háborús tapasztalatokkal 
rendelkezett. 

S valóban, a Szovjetuniót, a Vörös Hadsereget rendkívül kedvezőtlen kö
rülmények között érte a fasiszta agresszió.2 A szovjet állam rendelkezett 
mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek biztosíthatták, hogy felkészüljön az 
ellenség csapásainak fogadására. Ám a vezetés — Sztálinnal az élen — nem 
számolt közeli támadás veszélyével, nem tartotta arra felkészültnek a náci 
Németországot és hadseregét. A szovjet—német megnemtámadási szerződés 
biztosította időt sem használták ki kellően az ország védelmi képességének 
fokozására; a nyugati határszakasznak műszaki létesítményekkel, csapa tok
kal és harceszközökkel való megerősítésére. A megkezdett erődítési munká
latok nem voltak eléggé ellenállóképesek. Provokációként kezelték azokat a 

1 A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. kö'L Budapest, Zrínyi 
Kiadó, 1964. 8—9. o. 

2 Lásd: i. m. 9—18. és 40—45. o. — Az ott kifejtettek jól érzékeltetik a Szovjetunió kritikus 
helyzetét, védelmi felkészültségének hiányosságait. Az ismertetett tények és adatok sokoldalú 
magyarázatát adják a problémának, s különösen szemléletes képet rajzolnak az egyes hadá
szati irányokban védő szovjet frontok állapotáról, lehetőségeiről és vezetéséről. Sajnálatos 
azonban, hogy a rengeteg kitűnő fészadalt mellett nem közölnek pontas összefüggő adatokat 
azokról az erőkről és eszközökről, melyekkel a szovjet hadvezetés a határmenti körzetekben 
rendelkezett a német támadás megindulásakor. ' 
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megbízható értesüléseket, amelyek jelezték a német agresszió előkészüle
teit és várható időpontját. Ennek következtében csupán az utolsó pillanatban 
történt intézkedés csapatok előrevonására a határokra. A felvonultatott erők 
zömükben még 100—300 km távolságban voltak rendeltetési helyüktől, ami
kor bekövetkezett a német támadás. A helyzetet csak súlyosbította, hogy e 
sorsdöntő napokban a határmenti körzetekben elhelyezett hadműveleti ma
gasabbegységek élén olyan parancsnokok álltak, akik rövid ideje töltötték 
be beosztásukat és közülük többen még nem rendelkeztek a szükséges gya
korlattal, megfelelő tapasztalatokkal és áttekintéssel ahhoz, hogy a kialakult 
bonyolult helyzetben eredményesen vezetni tudjanak. 

Ilyen körülmények között csupán hosszú idő, számos keserű tapasztalat, 
fájdalmas kudarcok és vereségek sorozata nevelhette ki a Nagy Honvédő 
Háborúnak azokat a hadvezéreit, akik a szocialista társadalmi rend maga-
sabbrendűs égében, >a szovjet emberek mélységes hazafiságában és önfeláldozó 
hősiességében rejlő lehetőségeket felhasználva meg tudták fordítani az ese
mények menetét — s megsemmisítő győzelmet arattak a fasizmus fölött. Ám 
az 1941. június 22-ét követő napokban mindez még nagyon messze volt. 
Ekkor még az egész arcvonalon hatalmas erővel támadó hitleri hadsereg — 
mindent letarolva maga előtt — diadalittasan tört előre s úgy tűnt, nincs 
erő, amely megállíthatja előnyomulása! A kezdeti sikerek fényében könnyű
nek és közelinek látszott a végső győzelem, csábítónak a gazdag zsákmány. 
Mindebből egymással versengve akartak részesedni a csatlósok is, akik a 
fasiszta Németország oldalán serra bekapcsolódtak a „bolsevizmus elleni 
kereszteshadjárat" jelszavával folytatott rablóháborúba. 

Mussolini, Antonescu, Mannerheim és Tiso mellé sietve felzárkózott Horthy 
is, annak ellenére, hogy a Szovjetunió Magyarország iránt olyan magatartást 
tanúsított, amely semmiféle okot nem szolgáltatott a magyar kormány had
üzenetére. 

Ezt a tényt Molotov szovjet külügyi népbiztosnak Kristóffy magyar követ 
előtt tett kijelentései mellett éppen a magyar vezérkar helyzetértékelései 
bizonyítják a legvilágosabban. 1941 április végén például megállapítják: 
„.. . ' .« szovjet kormány mindenképpen el akarja kerülni a Németországgal 
való fegyveres összeütközést. Orosz támadó szándék tehát nem áll fenn. Az 
összes óvóintézkedéseket a nyugati határok mentén (Németország, Magyar
ország és Romániával szemben) védőleges óvóintézkedésnek lehet tekinteni 
egy esetleges német támadás kivédésére."3 A június közepén kelt helyzet
értékelés hasonlóképpen leszögezi: ,,A Szovjetuniótól távol áll minden tá
madó szándék és Sztálin még áldozatok árán is a békés megegyezésre tö
rekszik."4 

Az értékelések realitását mutatja, hogy a német támadást követően a 
szovjet határőrizeti szervek messzemenően törekedtek a békés kapcsolatok 
fenntartására, sőt erősítésére a magyar határszakaszon. Részükről semmi 
olyan kezdeményezés nem történt, amely a legcsekélyebb mértékben is meg
zavarhatta volna a nyugalmat. A Kárpát-Ukrajna területén elhelyezett VIII. 
hadtest parancsnokságának napi helyzetjelentéseiben több olyan esetről 
olvashatunk, hogy június 22-én és a következő napokban szovjet járőrök 
baráti módon közeledtek magyar határőrökhöz és beszélgetést kezdemé
nyeztek. Az egyik alkalommal a 3. batárvadász-ziászlóalj 5. számú őrsének 
parancsnokát három szovjet tiszt látogatta meg. Egyikük a beszélgetés során 

3 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) VKF. anyaga. 5351 l vkf. o. — 
1941. sz. 

4 Uo. 5563/Ieln. 1. vkf. o. —1941. sz. 
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kifejezte azt a meggyőződését, hogy ebben a háborúban a németek is úgy 
járnak majd, mint annak idején Napóleon.5 A napi helyzetjelentések olyan 
esetekről is beszámolnak, hogy szovjet repülők abbahagyták menekülő né
met gépek üldözését, amikor azok magyar légtérbe értek6 Egészen június 
26-ig a jelentésekből nem hiányzik annak megállapítása, hogy a határon 
a legnagyobb nyugalom észlelhető. 

S mégis mi történt? Szombathelyi Ferenc altábornagy, a VIII. hadtest 
parancsnoka már június 23-án elrendelte a határvédelmi terv végrehajtását. 
A határvadász-zászlóaljak megszállták a halogató őv első állasát,7 a harcá
szatilag fontos magaslatokat; intézkedtek a hidak, az út- és vasútvonalak 
biztosítására, szemrevételezték a műszaki zárakat és előkészítették újak tele
pítését.8 Ezeknek az intézkedéseknek a védelmi jellege kétségtelen, ám az 
is világos, hogy ezek megtételét nem egy várható szovjet támadás veszélye 
indokolta. Éppen Szombathelyi altábornagy látta a legvilágosabban, hogy az 
egyáltalán nem fenyeget. A határon elhelyezett szovjet erőik nem voltak 
nagyszámúak és a háború kitörése óta semmiféle erősítést nem kaptak.9 

Nincs iis arról szó, hogy szovjet támadástól tartottak volna. Éppen ellenke
zőleg, a magyar katonai vezetés akart minden áron csatüakozini a június 
22-én megindult német támadáshoz. Ennek előkészületeihez tartoztak, ezt 
a célt szolgálták Szombathelyi altábornagy intézkedései is. 

A ,,Barbarossa"-terv nem rögzítette előre Magyarország fegyveres rész
vételét a Szovjetunió elleni háborúban. Hitler és környezete ettől azért tar
tózkodott, mert nem lakart alkalmat adni a magyar kormánynak területi 
igények támasztására, s attól is félt, hogy bizonyos angolbarát magyar körök 
esetleg idő előtt a nyugati hatalmak tudomására hozzák a támadás tervét.10 

A magyar hadsereg felhasználásáról azonban nem mondtak le. Mint Paulus 
írja: „Természetes volt, hogy Hitler keleti és délkeleti politikájának meg
valósításában Magyarország közreműködésére is törekedett. így felvetődött 
Hitler és az OKW részére az a probléma, miként bírják rá Magyarországot 
hadseregének modernizálására és a Szovjetunió elleni hadjárat előkészíté
sére anélkül, hogy ez utóbbi szándék Magyarország előtt "túl korán lelep
leződnék."11 Az adott helyzetben a fasiszta német vezetők érdekeinek az 

5 HIL. VKF. anyaga. A VKF. l. oszt. napi helyzetjelentései 1941. évről. 233. doboz, 6. o. 
6 Uo. 4. ás 13. o. — A június 26-i jelentésben szereplő eset egyben világos cáfolata annak 

az egyébként azóta már tisztázott rágalomnak, hogy Kassát szovjet gépek bombázták volna. 
Csupán adalékként említjük meg az eddigi bizonyítékokhoz. Teljesein világos, hogy a szovjet 
repülőgépeknek határozott utasításuk volt a magyar légtér szuverenitásának tiszteletben tar
tására, ezért hagyták abba a német gépek üldözését a magyar határ felett. 

7 Halogató övnek nevezték a határvédelem első vonalát, amelyet a mozgósított erők beér
keztéig a határvadász alakulatoknak kellett tartaniuk. 

8 Az intézkedések .részletesen a június 23—27-i napijelentésekben. 
') Adonyi Ferenc „A magyar katona a második világháborúban" című munkájában (Kla

genfurt, A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Tanulmányi Csoport. 1954. 27. o.) azt írja. 
hogy a magyar-szovjet határszakaszom 10 gyalog- és 2 lovas hadosztály, valamint 6 páncélos 
dandár állt fegyverben. 

Lengyel Béla volt horthysta tábornok „Die ungarischen Truppen im Russland Feldzug 1941. . 
c. tanulmányában (Allgemeine Schweizerische Militär Zeitschrift 1960. 10. $z. 866. o.) azt állítja, 
hogy a szovjet hadvezetés Strij, Sztanyiszlav, Kolomija térségében 1940 nyara óta 8—10 gya
loghadosztályt, 1—2 lovas hadosztályt és 5—6 páncélos dandárt összpontosított. Ezek a meg
állapítások arra alapoznak, hogy a VKF. 2. osztály 1941 júniusában összeállítotit, helyzetje'en-
tésében a szovjet—magyar határon 14 hadosztályt tüntettek fel. Azt már nem veszik figye
lembe, hgy Újiszászy tábornok a nürnbergi perben tett vallomásában elmondta, hogy adaftaik 
szerint összesen mégy magasabbegység volt az említett szakaszon, de Warth és László tábor
nokok utasítására a jelentést meg kellett hamisítani. Lásd erre Der Prozas 'gsgen die Haupt
kriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof. (Nürnberg, 1947. VII. köt. 
369—370. o.) 

10 Lásd A. Hillgruber: Der Einbau der verbündeten Armeen in die deutsche Ostfront. 
(Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1960. 12. sz. 665. o.) és F. Paulus: Ich stehe hierauf Befehl. 
Frankfurt am Main, 1960. Bernard und Oraefe. 129. o. v 

H „Es war natürlich dass Hitler für die Durchsetzung einer Politik im Osten und Südosten 
Europas auch Mitwirkung Ungars anstrebte. Es ernstand somit für Hitler und das OKW das 
Problem Ungarn zu veranlassen, sein Heer zu modernisieren und für einen Feldzug gegen die 
Sowjetunion vorzubereiten, ohne dass ihm vorzeitig die letzte Absicht enthüllt wurden." 
(Paulus: i. m. 129. o.) 
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felelt meg, hogy Magyarország felszólítás nélkül, önként csatlakozzék a 
háborút kirobbantó Németországhoz. Ezt igyekeztek előmozdítani a balkáni 
agresszió befejezése után, de már korábban is. Számításaikban mindenek
előtt a magyar katonai vezetők közismerten erőteljes németbarátságára és 
elvakult szovjetellenességére alapoztak, mint az események igazolták, teljes 
sikerrel. 

1940 december ében Bartha vezérezredes, honvédelmi miniszter, és László 
tábornok, hadműveleti csoportfőnök vezetésével katonai küldöttségek jártak 
Berlinben. A tárgyalásokon konkrét formában nem merült fel a „Barba-
rossa"-terv, de megegyeztek abban, hogy Németország segítséget nyújt a 
magyar hadsereg felfegyverzéséhez, Magyarország pedig 15 hadosztályt állít, 
ki a Szovjetunió ellen, és 1941. június l-ig befejezi a kárpát-ukrajnai erő
dítési munkálatokat. Werth vezérezredes, vezérkari főnök, a német hadve
zetéssel szorosan együttműködve készült a Szovjetunió elleni háborúra. 
Május közepén például egy tábornoki és vezérkari hadijátékot-szervezett, 
amely abból a feltételezésből indult ki, hogy Magyarországot a Szovjetunió 
területéről támadás érte. A hadijáték befejezése utáni értékelésében a vezér
kari főnök felhívta a résztvevők figyelmét, vegyék nagyon komolyan a le
játszott helyzeteket, mert rövidesen számolni kell a német—szovjet háború
val, amelyben a magyar hadsereg is szerepet kap.12 Werth lépéseket tett 
annak érdekében is, hogy rábírja a magyar kormányt, kezdeményezzen a 
németekkel tárgyalásokat, amelyek során tisztázzák és szerződésben rögzítik 
Magyarország és hadserege szerepét az elkövetkező háborúban, illetve fel
hatalmazást kért közvetlen katonai tárgyalásokra. E célból már május 6-án 
és 31-én emlékiratot intézett a kormányhoz, majd június 14-én újabb kez
deményező lépésre szánta el magát. A június 14-i memorandumban csábító 
képet festett a háború várható alakulásáról és hadászatilag indokolta a rész
vétel szükségességét. 

A magyar uralkodó osztályok háborús érdekeit és céljait így fogalmazta 
meg: ,,E háborúban részt kell vennünk: 

1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, 
társadalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása; 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainkról elsőrendű nemzeti érdekünk; 

3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk, úgy a múltban, mint a je
lenben is; 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük ma
gunkat ; 

5. mert további országgyarapításunk is ettől függ."l:s 

12 HIL. Kádár Gyula volt vik. ezds. visszaemlékezése. Kéziirattár. 
13 A memorandum teljes szövegét lásd: Magyarország és a második világháború. Budapest, 

Kossuth Kiadó, 1959. 141. sz. irat. 357—361. o. — Werth indokolásának 1. és 2. pontját'nyugodtan 
figyelmein kívül hagyhatjuk, mart köztudott, hogy a Szovjetunió szomszédsága semmiféle 
veszélyt nem jelentett Magyarországra nézve. A 3. pontban foglaltak is csupán a rendszer 
urainak elvakultságát tükrözik, a 4. pedig beismerés. Leglényegesebb az 5. pont, amely vilá
gosain mutatja a hódítási vágyat és a háborúba lépést jelöli meg az újabb területek megszer
zésének feltételeiként. 

Werth mindenesetre sokkal őszintébben fogalmazott, mint Lengyel Béla volt horthysta tá
bornok, aiki tagadja, hogy az ideológiai okokon kívül bármi is vezette volna a kormányt, 
amelynek nem voltak területi igényei. Lengyel Die Ungarischen Truppen im Russland-Feldzug 
1941. című tanulmányában a következőket írja: ,.Ungarn verfolgte 1941 nördlich der Karpaten 
weder politische noch territoriale Interessen . . . Ungarn zog gegen die UdSSR aussch^fesiSilich 
aus ideologischen Gründen ins Feld. Es verteidigte seihe chrdistliohna/iiioinale Existenz gegen die 
Bolschewismus und die panslawische Expansion." (Allgemeine Sweizerische Militär Zeitschrift 
1960. 10. sz. 956. o.) 

Lengyel állításával szemben tény az, hogy Szombathelyi vezérezredes a kormány tudtával 
mar 1941. szeptember 10-én átnyújtotta Jod.1 vezérezredesinek a Galicia egy részére vonatkozó 
magyar igényeket tartalmazó tervezetet. A két kormány között egészen 1942 nyaráig folytak 
tárgyalások e kérdésben, ekkor a végleges rendezést a háború utánra halasztották. Részlete-
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A minisztertanács június 15-én megtárgyalta Werth ' memorandumát és 
az előzőekhez hasonlóan elutasította. Ennek magyarázata nem abban van, 
mintha a politikai vezetők kevésbé lettek volna szovjetellenesek, mint a 
katonák. Az adott helyzetben a kormány úgy vélekedett, hogy nem ajánl
kozik önként, hanem azt a németek kérésétől teszi függővé.14 

A magyar kormány álláspontjának ismeretében Werth és a vezérkar többi 
hangadói még szorosabbra fűzték kapcsolataikat a német hadvezetéssel, 
amely sugalmazta nekik a szükséges tennivalókat. így Himer tábornok, a í" 
magyar hadsereghez kirendelt német összekötő törzs parancsnoka május 
27-én tárgyalt László altábornaggyal a hadseregnek idejében történő elo* 
készítéséről, másnap pedig Sáska Elemér alezredes hadműveleti osztály
vezetőt kereste fel ebben az ügyben.15 Himer május 29-én Werthnél is elő
adást tartott, s magánvéleményként kifejtette, már most intézkedéseket kell 
tenni, hogy a hadsereg idejekorán mozgósítható legyen.16 Június 19-én pedig 
Haider vezérezredes, német vezérkari főnök Budapesten átutazóban már 
közölte Werth-tel a szükséges tudnivalókat.17 

Ilyen előzmények után nagy csalódást okozott a magyar katonai vezetők
nek Haider június 22-i közlése, mely szerint nem kívánják a magyar had
sereg fegyveres részvételét.1? Ez a közlés minden valószínűség szerint takti
kai lépés volt, hiszen a német hadvezetésnek határozott elgondolása volt a 
magyar csapatok alkalmazására a „Dél" hadseregcsoport kötelégében, s mű
ködési sávját is kijelölték. Arról volt szó csupán, hogy kérés nélkül kapják 
meg azt, amire számítottak. Emellett bizonyítanak a német katonai vezetők 
további lépései. Június 22-én este ugyanis Himer érdeklődésére Jodl vezér
ezredes így válaszolt: .,Minden magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem 
akarunk semmit követelni, de köszönettel veszünk mindent, amit önként 
felajánlanak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől 
elzárkóznánk."19 Másnap délelőtt pedig Haider közölte Himerrel: „ . . .most 
azon múlik a dolog, hogy a magyar katonai fórumok mozgásba tudják-e 
hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy azok maguktól ajánlkoz
zanak."20 Mint mondta, nem támasztanak követeléseket, mert azokért fizetni 
kellene; hálásak azonban minden támogatásért, különösen gyorscsapatokért. 
Azt is jelezte, hogy a magyar erőket a „Dél" hadseregcsoportnak tervezik 
alárendelni. 

Himer ebben a szellemben kezdte meg tárgyalásait a magyar katonai ve
zetőkkel, kiket Haider első közlése nagyon kellemetlenül érintett. Werth 
meg is jegyezte, hogy nehéz lesz a politikusokat cselekvésre bírni, ha Hitler 
nem kéri fel Horthyt a csatlakozásra. Az „akadályt" a háborúba lépés útjá
ból végül is a kassai provokácie'' hárította el, amely a két vezérkar közös 
akciója volt. Ezt ürügyként felhasználva, a katonai vezetők rávették Horthyt, 

sebben lásd Kun József: Magyarország -második világháborúba Való belépésének katonapo1!-
tlkai vonatkozásai. (Hadtörténelmi Közlemények [a továbbiakban HK.l 1962. 1. sz. 18. o.) és 
Juhász Gyula: Magyarország hadbalépése Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok 
ellen. (Történelmi Szemle, 1965. 1. sz. 66—67. o.) 

M A tanulmány nem foglakozik részletesen a badhalépés történetével, mert annak proble
matikáját már más munkák viszonylag teljesen feldolgozták. Lásd: Magyarország és a máso
dik világháború, (Budapest, Kossuth, 1959. 343—383. o.); Ránki György: Magyarország belépése 
a második világháborúba. (HK. 1959, 2. sz.); Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarorszá
gon. (Budapest. Kossuth, 1961. 22—47. o.); Kun József: Magyarország második világháborúba 
való belépésének katonai vonatkozásai. (HK. 1962. 1. sz.): Juhász Gyula: A Teleki-kormány 
külpolitikája 1939—1941. (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 335—356. o.) 

tó Lásd erre Krigestagebueh des Deutschen Generals tteim Oberkommando der Kgl. Ungar. 
Wehrmacht, 1941. május 27—28-i bejegyzés. Magyar fo-rdításban közölte Kun József: (a Száza-
dok, 1965. 6. sz.) y 

16 Uo. május 29-i bejegyzés. 17 Uo. június 19-i bejegyzés. 
[8 Uo. június 22-i bejegvzés. 
19 Uo. 
-" Uo. július 23-i bejegyzés. 
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járuljon hozzá a hadüzenethez. A kormányzó most már nem várt német 
felkérésre és a minisztertanács is feladta korábbi álláspontját. 1941. június 
26-án a kormány kimondta a hadiállapot beálltát Magyarország és a Szov
jetunió között, A vezérkar főnöke még aznap elrendelte a gyorshadtest, 
valamint a VIII. hadtest 1. hegyi és 8. határvadász-dandárának mozgósítását. 

Lengyel Béla volt horthysta tábornok az „Allgemeine Sweizerisohe Militär 
Zeitschrift" 1960. 10—11. számában megjelent tanulmányában a hadüzenet 
hatásáról a következőket írja: „Ezt a döntést a magyar közvélemény nagy 
elégtétellel fogadta. A szovjet csapatok jelenléte 1939 ősze óta a kárpáti 
határokon elviselhetetlennek látszott számára."21 Lengyel ezt csupán meg
állapítja, de semmivel sem bizonyítja, mert nem is tudja. A korabeli ma
gyar sajtótermékek egyetlen olyan eseményről sem emlékeznek meg, amely 
a tényleges közvélemény ilyen megnyilatkozására utalna. Nem véletlenül 
állapította meg erről a parlamentben, sajnálkozva, egy képviselő: „Csodá
latos a magyar közvélemény hiszékenysége. Csodálatos, és egy kicsit tragi
kus dolog az, hogy . . . ma mégsem indulnak meg a tömegek, nem kondul
nak meg a harangok. Ne méltóztassék ezt a kifejezést szó szerint venni . . . 
(Még egy szerény tüntetés sincs, még az egyetemi ifjúság sem tüntet.) . . . 
társadalmunkban még egy olyan nagy gesztusra való képesség sincs, mely 
— tessék nekem elhinni — néha szükséges."22 

A magyar dolgozó tömegek valójában passzívan fogadták a hadüzenet 
hírét. A háborút nem érezték magukénak, de nem is tettek ellene semmit. 
Elsősorban az egyre romló gazdasági helyzet, a fokozatosan nehezebbé váló 
megélhetési viszonyok határozták meg a lakosság döntő többségének han
gulatát. A háborúval szemben általában közömbösség volt tapasztalható. 
A tudatos forradalmi és demokratikus erők pedig szervezetileg és politikai
lag egyaránt gyengék voltak ahhoz, hogy gátat vessenek az uralkodó osztá
lyok háborús politikájának és megakadályozzák a szovjetellenes rablóhábo
rúba való bekapcsolódást. 

A június 26-án elrendelt mozgósítás a békehelyőrségeikben érte a gyors
hadtest csapatait. Az 1. gépkocsizó dandár Budapestről indult el a számára 
kijelölt Száldobos—Huszt—Felsőveresmart körzetbe, a 2. gépkocsizó dandár 
Munkácsról menetelt Tiszaborkút—Visóvölgy körzetbe, az 1. lovasdandár 
pedig Nyíregyházáról, Kolozsvárról és Szilágysomlyóról kezdte meg a fel
vonulást Máramarossziget—Técső körzetébe.23 A menetkészültséget június 
29-én 24.00-ra kellett elérniük.2/f A mozgósított erők június 30-tól Kárpát
csoport néven működtek25 Szombathelyi Ferenc altábornagy parancsnoksága 
alatt. Mivel a gyorshadtest előzőleg részt vett a Jugoszlávia elleni agresz-
szióban, az újabb mozgósítás viszonylag kevés tennivalóval járt. Főleg a 
személyi és anyagi hiányok pótlása s a megrongált harci technika javítása 
volt a feladat. 

Ennek ellenére a menetkészültség eléréséig rendelkezésre álló idő nem 
bizonyult elegendőnek. A behívott tartalékosok egy része — főleg a dunán
túliak — a vonatközlekedés lassúsága miatt nem érkeztek meg időre, s csu-
án napok múlva, gyalogmenetben érték utói alakulatukat, már a hadmű 

veteti területen. Ennek következtében a mozgósított csapatok egy része kény-

21 Lengyel: i. m. 809. o. —„Die Entscheidung wurde vom der ungarischen Öffentlichkeit 
mit grösster Genugtung aufgenommen. Die Anwesenheit sowjetischer Truppen seit Herbst 
1939 an der Karpaten-Grenze war ihr untragban erschienen." 

22 Képviselőházi Napló, X. kö t . 221. o. Az 1941. j ú n i u s 25-i ülés j egyzőkönyve . 
23 HIL. Kárpát-csoport anyaga. II/5. sz. 
v> uo. 
25 Az elnevezés eredete 1939 márciusára nyúlik vissza, amikor Káa-pát-csoportként működ

tették a Kárpáít-Ukrajnia megszállására bevetett csapatokat. , 
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8. hv. dd. 

I4 F f Z. qk. dd. 

1. sz. ábra. A Kárpát-csoport hadrendje 

telén volt békelétszámmal elvonulni a helyőrségből. A dandárok a felvonu
lási körleteket átlagosan 75—80 százalékos feltöltöttséggel foglalták el.26 

Nem vonultak be időre a mozgósított polgári gépjárművek sem, s ez külö
nösen az 1. és a 2. gépkocsizó dandár menetkészültségét zavarta meg. Né
mely szervezési és más hiányosság súlyos hatása csak a későbbiekben vált 
érezhetővé. Ezek közé olyanok tartoztak, mint az, hogy a szervezetszerű és 
megerősítő műszaki alegységek nem bizonyultak elegendőnek és korszerű
nek a rájuk háruló feladatok megoldására, s vontatók híján még ezek is 
békehelyőrségükben hagyták hadihíd készletüket. Több tüzérosztály lőszer
ellátó részleg nélkül vonult el a hadműveleti területre és került bevetésre. 
A határvadász-zászlóaljak szervezetébe egészségügyi részleg nem tartozott. 
Az 1. lovasdandár lóállornányának egy része már a felvonulási körlet elfog
lalásakor vasalatlan állapotban volt.27 

A mozgósítás feltárta hiányosságok a későbbiekben sem szűntek meg, sőt 
a harccselekmények következtében tovább fokozódtak és gyarapodtak. Tel
jesen alaptalan volt tehát Werth Henrik vezérezredesnek, a vezérkar főnö
kének az a véleménye, hogy „Oroszország elleni teljes Katonai felkészülé
sünkhöz kereken egyhónapi időre van szükségünk."2^ Werth jól ismerte a Ju
goszlávia elleni agresszióban részt vett magyar csapatok vezérkari tisztjei
nek tapasztalati jelentéseit, amelyek sokoldalúan bizonyították, hogy a 
Horthy-hadsereg nincs felkészülve háborús alkalmazásra.29 A helyzet 1941 
áprilisa óta e tekintetben mit sem változott, s ez rendkívül súlyossá teszi a 
németbarát katonai klikk felelősségét a háborúba lépés elhatározásában. 

2fi HIL. Kárpáč-osoport anyaga. 11,5. sz. 
2Ï Uo. — Megjegyzendő, hogy a lowasdandár lóáMiományának több mint kétharmadát a 

polgári életből vonultatták be. s azok nem voltak kiképezve hadi alkalmazásira. Ez a körül
mény a későbbiekben nagyon súlyosan éreztette hatását mind a menetek, mind a harccselek
mények során, s némely katonai vezetőben kétségeket támasztott a lovasság, mint fegyver
nem létjogosultsága iránt. 

28 Lásd: Magyarország és a második világháború. Budapest, Kossuth, 1959. 358. o. 
29 Részletesen lásd Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni rabló

háborúba való bekapcsolódás időszakában. HK. 1961. 2. sz. 
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Bartha honvédelmi miniszter, Werth vezérkari főnök és a vezérkar többi 
illetékesei tudatosan megtévesztették a politikai vezetést a hadsereg állapo
tát illetően. Nyomást gyakoroltak a kormányra, hogy mielőbb ott lehessenek 
a Szovjetunióra támadó csatlósok között, holott jól tudták: <a hadsereg nem 
alkalmas háború viselésére. 

Különösen korszerűtlen volt a hadsereg fegyverzete, minimális mennyi
ségű és igen gyenge a páncélos fegyverneme és légiereje. 

A 7/31. M. (Schwartzlose) géppuska _ ebben az időben már elavultnak szá
mított és a második világháború első éveinek tapasztalatai alapján a leg
több hadseregben korszerűbb típusokat rendszeresítettek. Gyakorlati tűz
gyorsasága percenként 250 lövés volt, viszonylag legelőnyösebb hatótávol
sága 1000—1200 m-ig terjedt. Minden gyalogzászlóalj hadrendjében volt 
egy géppuskás század, 9 géppuskával. 

Az 50 mm-es gránátvető (39 M.) volt a lövészszázadok rendszeresített me
redek röppályájú fegyvere. Főleg fedett, fedezék mögött levő célok, vala
mint a saját gyalogsághoz oly közel levő ellenséges élőerő megsemmisíté
sére használták, amelyeket nagyobb űrméretű fegyverekkel, azok lövedékei
nek repeszhatása miatt nem tudtak lőni. Szilárd befedett célok rombolására 
nem volt alkalmas és használhatóságának határt szabott az a (körülmény is. 
hogy a gránátvetős raj csupán 4—5 cél leküzdéséhez elegendő lőszert tudott 
magával vinni, s az ellenséghez közel nehézségekbe ütközött a lőszer pót
lása. A gránátvető hordtávolsága magyar lőszerrel 855 m, német lőszerrel 
463 m-ig terjedt. Minden puskás századnak két gránátvetője volt. 

A Horthy-Jhadseregben 81 mm-es aknavetőket rendszeresítettek, s minden 
gépkocsizó zászlóalj, illetve a gyalogezredek szervezetébe négy darab tar
tozott. Ezek hordtávolsága magyar lőszerrel 3400 m-ig, német lőszerrel 2640 
m-ig terjedt. Közepes és nehéz aknavető nem volt. 

A tüzérség a hadsereg egészéhez viszonyítva kevés volt, löveganyaga pedig * 
döntő részben alatta maradt a korszerűség követelményeinek. A hadsereg 
béke hadrendjében összesen 142 tábori ágyús és tarackos üteg szerepelt, 
ebből csupán a közepes tarackok egy része, 34 üteg volt gépvontatású, a 
többi fogatolt. 

Az 5/8 M. 8 cm-es könnyű tábori ágyú legnagyobb lőtávolsága 9400 m-ig 
terjedt. Legfőbb hibája a löveg rossz súly elosztásában rejlett. A cső arány
talanul súlyos volt, ezért a lövegzár alatti csőleszorító tengely menet közben 
nem bírta el a rázódáskor ránehezedő nagy súlyt és minduntalan eltört. 

A 14/a. M. 10 cm-es könnyű tarack legnagyobb lőtávolsága 3900 m volt. 
Rövid hordtávolsága és lövedékeinek kis hatóképessége miatt nem felelt meg 
a követelményeknek. Eredetileg lóvontatásra készült, fakerékkel, golyós
csapágy nélkül. Viszonylag nagy súlya (menetben 28 q, állásiban 14 q) 
miatt gépvontatás esetén a megnövekedett sebesség okozta rázkódás követ
keztében repedések és törések keletkeztek rajta. Ugyanerre mutatkozott 
érzékenynek a 37 M. 10,5 cm-es könnyű tarack is, amelynek lőtávolsága 
10 800 m-ig terjedt, s egyébként használhatónak bizonyult. 

A 14. M. 15 cm-es közepes tarack 8600 m-ig terjedő lőtávolsága, tűzgyor
sasága és lövedékének hatóképessége nagyjából megfelelt a követelmények
nek. Eredetileg nem rendelkezett csőszájfékkel, azt később gyártottak hozzá, 
nem véve figyelembe a löveg szerkezetét. Ennek következtében a rászereil 
csőszájfék gyakran lerepült a csőről. Ez volt a 15 cm-es közepes tarack 
legfőbb szerkezeti gyengesége. 

A Kárpát-csoporttal elvonuló légvédelmi ütegek négy db 40 rnm-es 36. M. 
légvédelmi gépágyúból álltak, ezek hatásos tüzhatára csupán 3000 m ma
gasságig terjedt. 

Különösen rossz volt a helyzet a páncélelhárítás terén. A gyorshadtest 
gépkocsizó és kerékpáros zászlóaljai csupán egy-egy 40 mm-es páncéltörő-
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ágyúval rendelkeztek. Ezek tüze páncélgépkocsik ellen 1000, kis és könnyű 
harckocsik ellen pedig 300 m-en belül'volt hatásos. Közepes és nehéz harc
kocsik ellen nem voltak használhatók. 

A háborúba lépés idején a hadsereg páncélos fegyverneme embrionális 
állapotban volt. A hadrendbe összesen két harckocsi, két páncélos és két 
felderítő zászlóalj tartozott, ezeket a gyorshadtesthez szervezték; ezenkívül 
a kerékpáros zászlóaljak szervezetébe tartozott egy-egy kis harckocsiszakasz. 
A harckocsik elavultak, korszerűtlenek és könnyen sebezhetők voltak. 

A 8 tonnás Toldi könnyű harckocsi legnagyobb páncélvastagság a nem ha
ladta meg a 13 mm-t, így a korszerű páncélelhárító eszik őzök gyorsan ki
kapcsolhatták a harcból. ' Forgatható tornyába egy 20 mm-es nehézpuskát 
és egy 8 mm-es géppuskát építettek be, ez a tűzerő nagyon kevésnek bizo
nyult. A 3,5 tonnás Ansaldo kis harckocsi merev toronyból csupán menet
irányban tudott tüzelni, egy géppuskával. Találati valószínűsége mozgás 
közben 100 m-ig terjedt, állva 300 m-en belül célba talált. Rövid láncának 
kis felfekvő felülete .miatt egészen kis terepegyerietlanséget is megérzett, 
erősen billegett és dobált. Ez a körülmény nehezítette a célzást és befolyá
solta a sebességet is. Páncélzata semmi védettséget nem nyújtott a korszerű 
páncéltörő fegyverek ellen. Tető- és fenékpáncélzatát kis távolságból a pus
kalőszer is átütötte. 

Gyenge volt ós elavult, korszerűtlen repülőgépekből állt a hadsereg légi
ereje is. A repülődandár hadrendjébe két vadász repülőezred, két bombázó 
repülőezred, egy közelfelderítő repülőezred tartozott. Volt rnég egy önálló 
távolfelderítő repülőosztály, egy ejtőernyős zászlóalj és kilenc hadtestköz
vetlen közelfelderítő repülőszázad. A légierő szervezetszerű 302 repülőgé
péből 53 hiányzott, 60 pedig üzemképtelen volt. 
N Igen alacsony fokú volt a hadsereg gépesítése. Az, 1941-re érvényes had
rend összesen 886 személygépkocsit (ebből 162 terepjáró) és 2835 tehergép
kocsit (ebből 1882 terepjáró) tüntet fel. Ez a mennyiség a minimális szük
séglet kielégítésére sem volt elegendő, a hiányt polgári gépkocsik igénybe
vételével pótolták. A tulaj donos dk természetszerűleg rossz gumikkal, el
használt állapotban, tartalékalkatrészek nélkül vonultatták be gépkocsijai
kat, amelyek aztán nem bírták el a nagy igénybevételt. 

A felsorolt adatok képet adnak arról, mennyire nem volt felkészült és 
alkalmas a Horthy-hadsereg korszerű mozgóháború viselésére. Ennek elle
nére, az uralkodó osztályok akaratából, ott kellett lennie a Szovjetunióra 
támadó fasiszta csapatok között, előkészítve önmaga pusztulását. 

A hadiállapot elrendelése után — a magyar és a német vezérkar meg
állapodásának megfelelően — Szombathelyi altábornagy elhatározta, hogy 
a megerősített 8. határvadász-dandárral (Rakóvszky-csoport)30 azonnal meg
kezdi a visszavonuló szovjet csapatok követését; a gyorshadtestből és a meg
erősített 1. hegyi dandárból (Félk-csoport) pedig egy csapásmérő csoportot 
képez a Felső-Tisza völgyében. Az volt az elgondolása, hogy ezzel az erővel, 
súllyal Körösmező területéről támadást indít Sztanyiszlav és Kolomija • álta
lános irányokban, gyorsan kijut a Dnyeszterig és átjárókat vesz birtokba 
a folyón. Ily módon .szándékozott biztosítani a bal szomszéd 17. Német Had
sereg jobb szárnyát egy esetleges szovjet átkarolás ellen, s megakadályozni 
minél nagyobb szovjet erők keleti irányú visszavonulását. 

A Rakovszky-csoport, alárendeltségében a 10. és 25. határvadász-, az 1. 
és 2. hegyi, a VIII. és 15. kerékpáros zászlóaljjal,31 megerősítve a 24/11. 

30 A Horthy-hadseregben az eredeti hadrendtől eltérő összetételű egységeket és magasabb
egységeket a parancsnokról iníevezték el. Erre megerősítésül történt alárendelések esetén, il
letve akikor .került sor, ha különböző alakulatok maradványait ideiglenes közös alárendelt
ségbe vonták öisisze. 

aí A 15. kerékpáros zászlóalj július 3-»tól tartozott a Rakovszky-csoport alárendeltségébe. 
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fogatolt közepes tarackos és az 1. lovas légvédelmi gépágyús üteggel/52 a 
Viszkovi- és a Vereckei-hágón kezdte meg előny omulását. A gyenge 'szovjet 
határvédelmi erők a magyar csapatok előtt lépcsőzetesen vonultak vissza. 
Az első napokban csupán a Beszkid alagút előtt s Viszkovnál fejtettek ki 
szívós ellenállást. Június 28-án a Rakovszky-csoport zászlóaljai elérték Visz-
kov—Lavocsne—Tüholka vonalát. Viszkovnál a szovjet utóvédek három na
pon keresztül feltartóztatták a 10. határvadász-zászlóaljat, amely 30-ig tiszti 
állományában 32 százalékos, legénységben pedig 36 százalékos veszteséget 
szenvedett. A helyzet alakulása arra késztette a VIII. hadtest parancsnok
ságát, hogy újólag elrendelje: a csapatok feladata csupán a visszavonuló 
szovjet erők követése, az előnyomulást erőszakolni nem kell.33 

A Kárpát-csoport parancsnokság június 30-án Huszitán megalakult és (ki
adta intézkedését a július 1-i támadásra. Ennek értelmében a gyorshadtest-
nek és a megerősített 1. hegyi dandárnak Kolomija területét kellett elérnie, 
s ettől északna és észak-keletre birtokba vennie a Dnyeszter átjárókat. A tá
madást a Felkl-csoportnak kellett megindítania a Tatár-hágón keresztül, 
nyomában a 2. gépkocsizó dandárral, amelyet az 1. gépkocsizó dandárnak, 
majd az 1. lovasdandárnak kellett követnie. A Kárpát-csoport részére meg
állapított működési terület sávhatárai: 

Jobbról a magyar—román—orosz hármashatár, Hrinyava, Kúti, Snya-
tin, Melnyica, Kamenyec-Podolszkij ; r ' 

Balról az Uzsoki-szoros, Skole, Kalusz, Bucsacs.:!-J 

A Kárpát-csoporttól jobbra a 11.. balra a 17. Német Hadsereg támadt. 
A magyar dandárokkal szemben a szovjet Délnyugati Front 12. hadseregé
nek részei folytattak utóvédharcokat. 

A. Kárpát-csoport működési sávjában és később a gyorshadtest alkalma
zási területén a terep nem volt kedvező támadó harccselekményekre. Az 
egész Kárpátok nehezen járható. A hágókban létesített völgyzárak, műszaki 
akadályok és a lerombolt műtárgyak napokra megakasztották az előnyo
mulást. A hágókon túli terület 300—400 méter magas dombvidék egészen 
a Zbrucs folyóig, onnan tovább hullámos terep, 200 m-ig terjedő magasla
tokkal. A hosszú és szélesen elnyúló hegyhátakat élesen megszakítják az 
előnyomulást keresztező folyók, amelyek sűrűn átszeldeltté teszik a terepet. 
Ezek a vízi akadályok általában mélyek és meredek medrűek, számos ka
nyarral, amelyek kedvező lehetőségeket biztosítottak a szovjet csapatoknak 
az ellenség előnyomulását gátló hídfők képzésére. Nagy nehézségeket oko
zott a közlekedési hálózat kiépítetlensége is. A magyar csapatok előnyo-
mulási sávjaiban a Zbrucs folyóig három műút vezetett nyugat-keleti irány
ban. Zbruostól keletre azonban már alig volt műút, ezek nagy része is 
észak-déli irányban vezetett. A Dnyeszteren túl a gyorshadtestnek csupán 
egyetlen, gépkocsival járható út állt rendelkezésére, ezen kellett menetel -
tetnie mindhárom dandárát. Az útviszonyokra jellemző, hogy a gyorshad
test mintegy 1700 km-es menetteljesítményből csupán 430 km-t tett meg 
műúton. A kedvezőtlen útviszonyok jelentősen közrejátszottak abban, hogy 
a gépkocsizó dandárok napi átlagos menetteljesítménye nem haladta meg 
a 20 km-t. A kerékpáros zászlóaljak gyakran még a gyalogság menetüte-
mét sem érték el a felázott földutakon és a katonák számos esetiben kerék
párjukat tolva, kimerülten értek a célhoz. A terep- 'és útviszonyok nehéz 
feladat elé állították a hadtéstparanosnokságot, amelynek a különböző me-
netsebességű alakulatok mozgását térben és időben összehangolni kevéssé 

32 Szintén csak július 3-tól. 
33 HIL. Napi je lentések . 34. o. VKF. 233. doboz. 
34 A felsorolt ponitok a Kárpát-csoportnak kizárva. 
35 Ua. 
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sikerült. Az őszi esőzéstől felázott földutakon a gépkocsik mozgása is lehe
tetlenné vált, csupán a terepjárók tudtak megküzdeni egy ideig a sárral. 

A terep- és útviszonyok olyan próba elé állították a magyar csapatokat, 
melyet azok — mint az eseményekből kitűnik — nem álltak ki. 

1941. július 1-én 7 órakor légitámogatással megindult a támadás. A Felkl-
csoport, alárendeltségében a 2., 3., 11. és a 26. ha tárvadász-zászlóaljjal, vala
mint a 3. és 4. hegyi zászlóaljjal, az 1. hegyi huszár és az 1. hegyi utász
századdal; megerősítve az V. és VIII. légvédelmi tüzérosztállyal, a 105. lég
védelmi tüzérosztály 1. 'és 2. ütegével, a VIII/2. és 104/4. légvédelmi gép
puskás üteggel, a VIII/1. utászszázaddal és a 12. gyalogezred közvetlen 
árkászszázaddal36, Körösmezőről a Tatár-hágón át Jablonica—Mikulicin irá
nyában kezdte meg az előnyomulást. 

A szovjet csapatok a Tatár-hágó területét teljesen kiürítették, ezért az 
első napokban harcérintkezésre nem került sor. A gyorshadtest kibontako
zását azonban a tervszerűen visszavonult védők jelentősen késleltették a 
Tatár-nágótól Gyelatyinig terjedő útszakasz rombolásával. A Kárpát-cso
port műszaki parancsnokának jelentése szerint a visszavonuló szovjet csa
patok a Tatár-hágó—Gyelatyin közti útszakaszon 21 hidat robbantottak fel. 
A keletkezett akadályok mélysége 4—10 km között váltakozott.37 A gyenge 
műszaki ellátottság következtében a helyreállításon még július 7-én is csu
pán egy utász- és egy árkászszázad dolgozott. 

Miklós Béla vezérőrnagy, a gyorshadtest parancsnoka csapatai zömének 
gyors kibontakozása érdekében elrendelte, hogy a Eelkl-csoport a továb
biakban tne a műúton haladjon előre, hanem attól keletre eső területen, 
a Hoverla-magaslaton át nyomuljon be a Pruth folyó völgyébe.38 Helyére 
előrevonta a 2. gépkocsizó dandárt és intézkedett a feszes forgalomszabá
lyozás'' megszervezésére. 

Ezek az intézkedések nem sokat segítettek a helyzeten. Az akadályok 
miatt a csapatok menetsebessége minimálisra csökkent, a műúton napokon 
át torlódás keletkezett, s a forgalomszabályozás teljesen csődöt mondott. 
Még a július 6-i jelentésben is ilyen megállapítások olvashatók: ,,A forga
lom a Tatár-hágón túl teljesen megbénult, mert a menetfegyelem teljes 
híjával közlekedő csapat- és vonatrészek az akadályok előtt kettő-három 
soros járműoszlop-ra torlódnak. Vannak olyan vonatrészek, melyek két 
napig meg sem tudnak mozdulni a torlódásban."39 Vörös vezérkari százados • 
július 5-i jelentésében személyirányító állomás felállítását javasolta, mert a 
parancsnokságok munkáját szüntelenül zavarták a késve bevonuló katonák 
és gépkocsik. Abból, hogy a 2. gépkocsizó dandár részére lőszert már repülő
gépen kellett előreszállítani, arra következtetett, hogy a Dnyeszter elérése 
után az utánszállítás nehézségei hátrányosan fogják befolyásolni a hadmű
veleteket. Ezért javasolta, hogy a csapatok a folyó elérése után az utak 
rendbehozása, a kötelékek rendezése és az ellátás megszervezése céljából 
egy-két napra álljanak meg.40 

A körülmények tehát olyanok voltak, hogy a csapatokkal az összeköttetés 
biztosítása csaknem lehetetlenné vált és napokra elmaradt az utánpótlás. 
Különösen az élelmezés ütközött szinte leküzdhetetlen nehézségekbe. így 
például a Felfcl-csoportot — amely a műúttól keletre fekvő területen na-

36 Lásd: Adalékok a Hoiithy-badsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmá
nyozásához. 1939—1945. összeállította: Dr. Csima János. Budapest, HM. Központi Irattár. 1961. \ 
84. o. 

37 HIL. Kárpá t -cso porit anyaga . 792/M. vkf. 1941. sz. Másolat . 
38 Lásd : H a d t u d o m á n y i K ö n y v t á r Z 954. sz. Zsedényi Zoltán, a gyonisihadtets/t vol t vezérkar i 

főnökének e lőadása a gyorshad tes t ha rca i ró l . Kézirat . Lásd m é g Csima János: i. m. 85. o. 
39 HIL. Kárpát-csoport anyaga. A Kárpát-csoport parancsnokság 1941. július 6-i naplőfel-

jegvzése. -
40 HIL. Napi je lentések 110. o. VKF. 233. doboz. 
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pókig mozgásképtelenné vált —, vonata nem tudta követni. Ellátásáról ez 
idő alatt nem is lehetett gondoskodni. Július'4-én, amikor a 26. határvadász
zászlóalj már utolsó tartalék élelemadagját fogyasztotta el, Felkl tábornok 
arra kényszerült, hogy repülőgép szállítással igényeljen élelmet. Szombat
helyi altábornagy intézkedett is a kérelem teljesítésére, de a nagy köd miatt 
a repülők nem tudták eljuttatni a szállítmányt a csapatokhoz/'1 

Visszatérve a gyorshadtest parancsnokának a 2. gépkocsizó dandár előre-
vonására irányuló elhatározásához. Vörös János vezérőrnagy, a dandár 
parancsnoka, alárendeltségében a 4., 5. és a 6. gépkocsizó zászlóaljjal, vala
mint a 12. kerékpáros és a 11. harckocsizászlóalj j al/1'2 egy felderítő zászló
aljjal, egy gépvontatású közepes tarackos tüzérosztállyal, egy gépvontatású 
légvédelmi géppuskás üteggel, egy híradó és egy utászszázaddal, július 1-én 
13 órakor kezdte meg előnyomulását. A parancs értelmében Gyelatyinon át 
Kolomiját kellett elérnie. Ugyanakkor a Viszkovnál már napok óta harcban 
álló Rakovszky-csoportnak, a szovjet ellenállás megtörése után folytatnia 
kellett az előnyomulást Tiszovec—-Muzumsztari vonaláig és mielőbb elérnie 
Sztanyiszlavot.43 

A 2. gépkocsizó dandár, élén a 12. kerékpáros és a 6. gépkocsizó zászló
aljjal, július 4-én az esti órákban érte el Kolomiját, majd tovább tört előre 
Horogyenka—Zalescsiki irányában. A hadtest többi erőinek a Tatár-hágón 
való lassú átj utasa miatt ugyanis egyedül rá hárult az a feladat, hogy a 
visszavonuló szovjet csapatokat üldözve gyorsan érje el a Dny észtert, épség
ben foglalja el a rajta levő átkelőhelyeket és létesítsen hídfőállást a folyó 
keleti partján. A Kárpát-csoport parancsnokának július 3-án 2.30 órakor 
kiadott intézkedése értelmében azzal kellett számolnia, hogy a Rakovszky-
csoport zöme csak négy-öt nap múlva érheti el a Dnyesztert, ezért a 2. gép
kocsizó dandárnak a felderítést ki kellett terjesztenie Nyizsnyijov—Szta-
nyiszlav—Jezupol területére és elvágnia a Rakovszky-csoport előtt vissza
vonuló szovjet csapatok útját/''' 

A légi felderítés adatai szerint a 2. gépkocsizó dandár támadási sávjában 
ekkor még három ép híd volt á Dnyesztereh, ebből kettő Zalescsikinél, egy 
pedig Nyizsnyijovnál. A harci sikerekre szomjazó, hadvezéri babérokra 
vágyó Vörös vezérőrnagy, dandárparancsnok, mindent elkövetett, hogy a 
rábízott feladatnak eleget tegyen. Erői zömével Horogyenka, egy zászlóaljjal 
pedig Nyizsnyijov felé tört előre. Július 5-én súlyos helységharcokban sike
rült is elfoglalnia Horogyenlkát, de a Dnyeszter hidakat már nem tudta 
épségben birtokba venni. Amikor ugyanis tovább támadt Zalescsikire, egy 
visszavonuló szovjet csoportosítás utóvédjébe ütközött, amelynek ellenállása 
megállította a 2. gépkocsizó dandár előnyomulását. A helyzet úgy alakult, 
hogy a dandár átkarolásának veszélyét csak a támogató légierő bevetésével 
tudták megszüntetni/15 Július 6-án — miután biztosították a főerők átjutását 
a Dnyeszter mögé —, a 2. gépkocsizó dandárral harcérintkezésben levő szov
jet utóvédek kiürítették Zalescsikit, s mindkét Dnyeszter hidat felrobban
tották. Hasonló helyzetet találtak Nyizsnyijovban a Rakovszky-csoport élei 

41 HIL. Kárpát-csoport anyaga. Az 1. hegyi dandárpairancsnokság 1941. július 4-i naplói el
jegyzése. 

43 A VKF. 8646,'elin. 1/ia.—vkí. 1941. sz. rendeletben 1941. május 1-i hatállyal rögzítette a harc
kocsi és páncélos alakulatok hadrendjét. A rendelet intézkedik a 9. és 11. kerékpáros zászló
aljnak harckocsizászlóaljjá vialó átszervezésére. Egy hairckoosizászlóaljat három könnyű harc
kocsiszázadból, egy közepes harckocsi-századból és két páncélos századból tervezték összeállí
tani, összesen 69 könnyű, 23 közepes és 12 kis harckocsival. Ez a szervezés azonban nem va
lósult meg. A 9. és 11. harckocsdzászlóalj tulajdonképpen csak (elnevezésében létezett a tár
gyalt időszakban. Aftszervezése ugyan megkezdődött, ezért már nem volt kerékpáros, de még 
nem volt harckocsi alegység sem. Közepes harckocsival egyáltalán nam, könnyű és kis harc
kocsival pedig a rendszeresítettnél jóval kevesebbel rendelkezett. 

43 HIL. 1941. évi niapijelentéSiék. 42. o. VKF. 233. doboz. 
44 Uo. 67. o. 
45 Uo. 113. O. 
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2. sz. ábra. A Kárpát-csoport előnyomulása a Dnyeszterig 



is, amelyek a 2. gépkocsizó dandár részeit megelőzve érték el a városnál 
a Dnyesztert. 

A Dnyeszter elérése után felmerült a kérdés: miként alkalmazzák a ma
gyar csapatokat a további harcokban? Július 6-án Németh József tábornok 
Werth vezérkari főnök elé terjesztette* von Rundstädt vezértábornagy, a 
„Dél" hadseregcsoport parancsnokának kívánságait. Eszerint a Szereth vagy 
Zbrucs folyó elérése után az 1. hegyi dandárt (Felkl-csoport) és a 8. határ-
vadász-dandárt (Rakovszky-csoport) vonják ki az arcvonalból és használják 
fel megszállásra. A további hadműveletekben csak a gyorshadtest vegyen 
részt, megfelelően megerősítve gépkocsizó gyalogsággal, kerékpáros zászló
aljakkal, gépvontatású tüzérséggel, műszaki és híradó alegységekkel, ellátó, 
kiszolgáló és javító részlegekkel/1'' Werth vezérkari főnök döntése nem 
késett soká. Július 7-én beleegyezett, hogy a gyorshadtest a „Dél" hadsereg
csoport közvetlen alárendeltségébe lépjen korlátlan felhasználásra. Elhatá
rozására aznap 23 órakor kelt jelentésében ékként reagált Németh József 
tábornok: ,,A Vezértábornagy úr megkért, hogy bensőséges köszönetét tol
mácsoljam a mi VKF. urunknak a promt és minden tekintetben szimpatikus 
döntéséért. Kilátásba helyezte, hogy mihelyt lehet a magyar csapatokat 
meglátogatja. A gyorshadtest majd HGR47 tartalék lesz."48 

Július 7-én a Kárpát-csoport parancsot kapott, hogy a Szereth folyón 
mielőbb átkelve Borscsovon át törjön előre a Sztugyenyica patak völgyéig, 
ahol minél nagyobb szovjet erőket lekötve akadályozza meg visszavonulá
sukat észak-kelet felé. Ezen a napon a 2. gépkocsizó dandár Zalescsikinél 
átkelt a Dnyeszterein, majd előnyomulását folytatva a Szerétben is és estig 
zömével eleste Borscsov—Korolovka területét. Felderítő járőrei két ponton 
kijutottak a Zbrucs folyóhoz. Nyizsnyijovnál a Rakovszky-csoport részei 
is megkezdték az átkelést a Dnyeszteren. Az időköziben felvonult 1. gép
kocsizó dandár élei Nyezvicskánál érték el a folyót, az 1. lovasdandár - élei 
pedig Gyelatyinba érkeztek. A Felkl-csoport zöme hátul, Tatárov—Vorozsba 
területén vesztegelt és az előnyomulást gátló akadályok elhárításaiban vett 
részt. 

Az új helyzet július 9-én 0 órakor lépett életbe. Ettől kezdve a Kárpát
csoport parancsnokság, alárendeltségében az 1. hegyi és 8. határvadász
dandárral, megszálló erőként működött és katona-közigazgatási feladatokat 
látott el. Miklós Béla vezérőrnagy gyorshadteste a „Dél" hadseregcsoport 
alárendeltségébe lépett és annak utasításai szerint vett részt a további had
műveletekben. Rundstädt vezértábornagy a gyorshadtest eredeti feladatát 
először csupán azzal egészítette ki. hogy a felderítő részekkel való üldözést 
egészen a Kalus folyóig rendelte el, s utasítást adott a hadtest zömének fel
zárkózására Kamenyec-Podolszkij és az attól északra eső térületen.49 

Július 8-án lezárult a magyar csapatok harctevékenységének első sza
kasza. Ebben az időszakban a Kárpát-csoport működése nem befolyásolta 
különösebben az események -menetét. A szovjet Délnyugati Front csapatai 
— bár az első nap 10—15 km-t visszavonultak — viszonylag gyorsan le
küzdötték a meglepésszerű német támadás bénító hatását és szívós vé
delmi harcot folytattak, hogy a bekerítést elkerüljék. A szemben álló német 
„Dél" »hadseregcsoport a bal szárnyon a 6. hadsereggel és az 1. páncélos 
csoporttal Kijev általános irányban mérte a főcsapást. Ennek kibontako
zását azonban a front egész arcvonaláról összevont gépesített hadtestek, 
Luck, Brodi, Rovno körzeitében mért hatalmas ellencsapásai egy hétre fel
tartóztatták, egyben megakadályozták azt is, hogy a németek Lvov térsé-

#1 Uo. 115—117. O. 
'û Hee re sg ruppe = haďSer.egosoport. 
Í8 HIL. 1941. évi mapijelantésak, 141. o. VKF. 233. doboz. 
49 Zsedényi Zoltán: i. m. 7. o. 
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gében bekerítsék a front főerőit. A szovjet csapatok csupán június 30-án, 
a főparancsnokság engedélyével kezdték meg visszavonulásukat ,ebből a tér
ségből a Korosztyeny—Novográd-Volinszkij—Proszkurov vonalában kiépí-
tett megerősített körletekbe.50 A Délnyugati Front helyzete akkor fordult 
kedvezőtlenre, amikor az ellenség kihasználva azt a körülményt, hogy a 
front főirányában védő hadseregek közti csatlakozás «a kellő együttműködés 
híján nem volt megfelelően biztosítva, páncélos és gépesített magasabb-
egységek bevetésével mély áttörést erőszakolt ki a ikijevi irányban. Július 
9-én néniét páncélos csapatok elfoglalták Zsitomirt. Erre az időre kibonta
kozott a „Dél" hadseregcsoport jobb szárnyán harcoló német és román csa
patok támadása is Mogiljov-Podolszkij—Zsmeriinka irányában. A Délnyugati 
Front főerőit a bekerítés veszélye fenyegette.51 

E nagy helyzeten belül működött a Kárpát-csoport, a ,,Dél" hadsereg
csoport főcsapását déli irányból biztosító 17. Német Hadsereg jobb szárnyán. 
Ezek a csapatok kezdettől minél nagyabb szovjet erők bekerítésére töre
kedtek, ám ez nem járt sikerrel. A Délnyugati Front velük szemben védő 
csapatai szívós ellenállással kiharcolták a szervezett visszavonulás lehető
ségét. A helyzetnek ilyetén való alakulása meglepetéssel töltötte el a német 
és a magyar katonai vezetőket. Könnyebb és gyorsabb sikerekre számítottak, 
s váratlanul érte őket a szovjet csapatok kemény ellenállása. Németh József 
tábornok a vezérkarhoz intézett jelentésében emiatt ilyen megállapításokra 
kényszerült: ,,A visszavonulás azonban legnagyobbrészt tervszerű visszavétel 
benyomását kelti . . . A német csapatok gyors előretörése következtében 
több hadosztályt kitevő orosz erők kerítették be. Az így bekerített /kötelékek 
is azonban igen szívósan és makacsul harcolnak és nem adják meg magu
kat. Általában az orosz vezetés eddig meglepően ügyesen dolgozott. . . 
Nagyszámú, jól vezetett és erőteljes ellenakciók jellemzik a visszavonulási 
harcokat. Különösen váratlan az orosz csapatok rendikívüli szívóssága mind 
a támadásban, mind a védelemben . . . Fogoly aránylag kevés van, mert az 
oroszok végsőkig harcolnak. Jellemzésükre szolgáljon, hogy még üzemkép
telenné vált harckocsikat is védenek."52 Az idézetteket a korabeli vissza
emlékezések is megerősítik. Az egyikben például ezt olvashatjuk: ,,"..'. hiába 
kerestük állandóan egy hatalmas hadsereg fejetlen visszavonulásának nyo
mait, egy pár elhagyott puskán, egy-két ágyún kívül egyelőre egyebet nem 
találunk."53 

Ezek a megállapítások jól érzékeltetik azt az önfeláldozó hősiességet és 
végsőkig való helytállást, amelyet a szovjet csapatok tanúsítottak a kény
szerű visszavonulás idején. A rendkívül kedvezőtlen általános hadászati
hadműveleti helyzetet ugyan nem tudták még megváltoztatni, s az agresz-
szorok kezdeti sikerei igen jelentősek voltak. Mégis, a nem várt ellenállás 
már az első időben azt bizonyította, hogy a Szovjetunió ellen nem lehet 
eredményt elérni az eddig bevált villámháborús recept szerint. 

A Kárpát-csoport szereplése nem volt különösebb befolyással az esemé
nyek alakulására. A magyar csapatok nem tudták megzavarni a szovjet erők 
visszavonulását, s egyetlen esetben sem sikerült bekerítésre irányuló törek
vésük, csakúgy, mint a szomszédos német csapátoké. A gyenge szereplésiben 

5ü A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. köt. 18. és 28. o. 
•H Uo. 36—37. o. 
32 HIL. 1941. évi napijelentések, 77. o. VKF. 233. doboz. 
53 Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Budapest, Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1942. 

26. o. — A szerző egy légvédelmi gépágyús üteg állományában vett részt az 1. gépkocsizó 
dandár harcaiban. Memoárjában ütegének tevékenységét dolgozta fel. Fasiszta szemléletű 
írásának célja a ,,hősi kultusz" ápolása, a ,,hagyományos magyar vitézség" dicsőítése. Az 
arcvonalon szerzett tapasztalatok a szerzőt meglepték és néhány tárgyilagos megállapításra 
késztették, elsősorban annak megokolására, hogy miért nem volt a várt sima diadalút a 
Szovjetunió elleni hadjárat. Emellett persze nem feledkezik meg a rágalmazásokról sem, 
„magyarázatainak" nagy részét azok teszik ki. A könyvben található szervezési és egyéb 
katonai adatok,'intézkedések forrásként használhatók. 
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része van annak, hogy a gyorshadtest dandárai későn érték el a menetké
szültséget és felvonulásuk a Tatár-hágón keresztül nagy nehézségekbe üt
között. A nehézségeket a szovjet csapatok által végrehajtott rombolások 
okoztak. Ilyen körülmények között a gyorshadtest előrevonását és csapatai
nak kibontakozását csak úgy sikerült biztosítani, hogy a Kárpát-csoport 
parancsnokság félreállította az élen haladó Felikl-csoportot, amely ennek 
következtében megszűnt a harccselekményök aktív részvevője lenni. Nem 
járt különösebb eredménnyel a Rakovszky-csoport tevékenysége sem. Ennek 
Sztanyiszlav felé való előnyomulását napokig feltartóztatta egy szovjet utó
véd szívós ellenállása Viszkovnál. A 2. gépkocsizó dandár ugyan viszonylag 
gyorsan elérte a Dny észtert, de csak azután, amikor a szovjet csapatok be
fejezték visszavonulásukat a folyó mögé és felrobbantották az átkelőhelye
ket. Kapott feladatát a dandár tehát lényegében nem tudta teljesíteni. 
A gyorshadtest többi erői még ennyire sem szóltak bele az eseményekbe. 
Megkésve, az akadályokon lassan keresztülvergődve, harccselekmények nél
kül érték el a Dnyesztert és kezdték meg rajta az átkelést. 

Ez a mérlege a Kárpát-csoport szereplésének olyan körülmények között, 
amikor csapatai üldözési feladatot oldottak meg, s csupán egy-két esetben 
ütköztek kisebb szovjet utó védek ellenállásába. 

* 

A gyorshadtest július 9-én kezdte meg a Rundstädt vezértábornagytól 
kapott kiegészített feladat végrehajtását. Jobbszárnyon a 2. gépkocsizó 
dandár Kamenyec-Podoliszkij irányában nyomult előre. Ennek során csu
pán szórványos ellenállásba ütközött, mégis lassan haladt az esőzéseiktől 
felázott utakon. A zömmel polgári szervektől bevonultatott, elhasznált, rossz 
gumiabroncsokkal felszerelt gépkocsijai sorra váltaik használhatatlanná. 
Ezért élen haladó járőrei gyalog és zsákmányolt járműveken mentek előre. 
A dandár július 13-án fejezte be felzárkózását Kamenyec-Podolszkij terü
letére.54 Ott kötelékei "rendezését kezdte meg, a beérkező kiegészítések el
osztásával, a szükségessé vált feltöltéseik végrehajtásával. A dandár ugyanis 
mindeddig nagyrészt békeállományú alakulatokkal vett részt a harccselek
ményekben.55 

Középen Vattay Antal vezérőrnagy 1. lovasdandára — alárendeltségében 
a 3. és 4. huszárezreddel, a 13. és 14. kerékpáros zászlóaljjal, az 1. lovas 
páncélos zászlóaljjal,56 egy lovas-tüzér és egy gépvontatású közepes tara okos 
tüzérosztállyal, egy légvédelmi gépágyús üteggel, egy utász- és egy híradó 
százsaddal — nehezen küzdötte magát előre Zvancsiik felé. A város eléréséig 
nem talált ellenállásra, de ott július 13-án utcai harcokat kellett vívnia. 
Zvancsiikból kiszorulva, a szovjet utóvéd néhány harckocsival támogatott 
ellenlökést intézett a lovasdandár ellen, amelynek visszaverése 20 halottat 
és 18 súlyos sebesültet követelt.57 

Major Jenő vezérőrnagy 1. gépkocsizó dandára — alárendeltségében az 
1., 2., 3. gépkocsizó zászlóaljjal, a 10. kerékpáros és a 9. harckocsizó zászló
aljjal, egy felderítő zászlóaljjal,58 egy gépvontatású közepes tarackos tüzér-

54 HIL. 1941. évi napi je lentések , 202. o. VKF. 233. doboz. 
55 Zsedényi Zoltán: i. m. 8. o. 
56 A lovasdandá r páncé los zászlóalja az 1941. m á j u s 1-én életbeléptetet t had rend szerint 

egy páncé lgépkocs i századból és ké t k is harckocs i századból állt, összesen 16 páncé lgép
kocsival és 46 k i s harckocs iva l . 

Lengyel szer int a va lóságban 20 kis, 20 k ö n n y ű ha rckocs i j a és 10 páncélgépokcsi ja ' volt. 
(Lásd: i. m. 873. o.) 

57 HIL. 1941. évi napi je lentések, 202. o. VKF. 233. doboz. 
58 Minkét gépkocsizó d a n d á r felderí tő zászlóalja a szervezési rende le t szerint egységesen 

egy gépvon ta tású páncé l törő ágyús századból (4 pc tá . ) , egy páncé lgépkocs i századból (ie 
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osztállyal, egy légvédelmi gépágyús üteggel, egy utász- és egy híradó szá
zaddal —• a gyorshadtest balszárnyán, tört előre Dunajevci felé. Felderítő 
járőrei július 11-én érték el a szovjet csapatok által kiürített várost. Más
nap a felderítő zászlóalj Ivankovcinál megütközött egy kisebb szovjet utó-
véddel. Július 12-én a dandár zöme beérkezett Dunajevcire és környékére. 

Már július 9-én felmerült annak szükségessége, hogy a gyorshadtest kap
csolódjék be a balszárnyán tevékenykedő 17. Német Hadsereg harcaiba, 
melynek célja volt megakadályozni nagyobb szovjet erők visszavonulását 
a Dnyeper mögé. Ebben ,a feladatban a gyorshadtestnek az LH. német had
testtel kellett együttműködnie Dunajevcin át Novaja Uszica irányában. Erre 
azonban csak július 13-án kerülhetett sor, amikor a gyorshadtest csapatai 
befejezték felvonulásukat a számukra kijelölt körzetbe. Ekkor csatlakozott 
az LH. hadtest Novaja Uszica irányában indított támadásához az 1. gép
kocsizó dandár 9. harckocsizászlóaljának 3. százada, a 101. német hadosz
tály alárendeltségében. A németek a könnyű harckocsikból álló századot 
áttörésre vetették be, s ez' az alkalmazás már az első napon az elszenve
dett veszteségek következtében a harcérték 60%-os csökkenéséhez vezetett.50 

A gyorshadtest további alkalmazását az a helyzet döntötte el, amelyet a 
„Dél" hadseregcsoport 1. páncélos csoportjának sikere alakított ki Kijev 
veszélyeztetésével. Rundstädt vezértábornagy a helyzetet a Délnyugati Front 
főerőinek bekerítésére és megsemmisítésére akarta felhasználni a Dnyepe
ren innen, Vinyica térségében. E célból Kleist tábornok 1. páncélos csoport
jával tovább erőszakolta 'a támadást Kijev ellen és az attól délre fekvő terü
letre. Ugyanakkor a jobb szárnyon harcoló 11. Német-, valamint a 3. és 4. 
Román Hadseregnek a Dny észteren átkelve Mogiljov-Podolszkij, Zsmerinka 
irányában támadva a Bug folyón túl, Gajsziin térségében kellett találkoznia 
a páncélos csoport erőivel. A 6. és 17. hadsereg feladata arcból támadva 
minél nagyabb szovjet erők lekötése volt. Rundstädt vezértábornagy a gyors
hadtestet az 1. páncélos csoport keretében, hadseregcsopprt közvetlenként 
tervezte felhasználni előretolva északi irányban Sztarokonsztantyinov terü
letére. 

Erre azonban nem került sor. Stülpnagel gyalogsági tábornok, a 17. had
sereg parancsnoka előterjesztést tett a hadseregcsoport parancsnokságához, 
amelyben kérte a gyorshadtest alárendelését. Hivatkozott megnövekedett 
feladataira, felvetette azokat a nehézségeket, amelyeket a gyorshadtest ter
vezett északi irányú eltolása okozna az egész előnyomulási terület keresztül-
metszésével és az utánpótlási vonalak megváltoztatásával. Miklós Béla vezér
őrnagy egyetértett a 17. hadsereg parancsnokának javaslatával, mert félt a 
Pripjaty-imocsarak déli határán tervezett alkalmazástól és nem akart nagyon 
elszakadni saját utánszállítási alapjától.60 A hadseregcsoport parancsnoka 
elfogadta Stülpnagel gyalogsági tábornok javaslatát, így július 16-tól a 
gyorshadtest a 17. Német Hadsereg kötelékébe került. 

A gyorshadtest anyagi ellátottsága a Kárpát-csoportból való kiválás után 
is tovább rosszabbodott. Az esőzések Okozta áradás elvitte a Felső-Tisza 
völgyében szükségszerűen helyreállított átjárók nagy részét, ezért a vonat
alakulatok és hadtápintézetek naponta elszakadtak a csapatoktól. Az után
pótlás csupán légi úton volt a legszükségesebb mértékben úgy-ahogy meg
oldható. A helyzet oda vezetett, hogy a gyorshadtestnek július 9-én összesen 

pcgk.), egy gépkocsizó századból (12 golyószóró, 3 neh4zpuska, 3 gránátvető) és egy motor
kerékpáros szakaszból (9 golyószóró, 3 nehézpuska) állt. 

Lengyel a ' motorkerékpáros szakaszról nem tesz említést, a páncélgépkocsi századnál 
10 páncélgépkocsiról beszél és feltüntet még egy kis és egy könnyű harckocsiszázadot is 
20—20 harckocsival. Szervezési adataira nem ad forrásmegjelölést. (I. m. 873. o.) 

5« HIL. 1941. évi napijelentések, 216. o. VKF. 233. doboz.. 
60 Uo. 226—227. o. 
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már csak két javadalmazás lőszere volt.61 Július 16-án a hadtest egy hiányos 
,,Sz" adag"2 élelemmel rendelkezett, s jelentése szerint az új 'hadműveletek
hez legalább 6 „Sz" adagra van szüksége. Különösen a gépjármű helyzet 
volt rossz. A gyorshadtest parancsnoksága július 3-án azért kérte a VI. és 
VIII. kerékpáros zászlóalj hazaszállítását, mert gumiihiány és gépkocsijai
nak üzemképtelensége miatt nem tudta azokat alkalmazni."''5 A rendszeresí
tett motorkerékpárok háromnegyed része a hadrendből hiányzott. Az erősen 
elhasznált tehergépkocsikból csak 40—50 tonna szállítására alkalmad osz
lopokat lehetett összeállítani.61 A helyzetet jól érzékeltetik az egyik jelentés 
alábbi megállapításai: ,, . . . a gyorshadt. sávjában az utak mindenütt tele 
voltaik szórva üzemképtelenné vált, leállt és tehetetlen gépkocsikkal . . . a 
gyorshadt. vonatában a legkülönbözőbb típusú, alakú, rakfelületű és sokszor 
egész rozoga gépkocsikkal találkozik az ember, melyeket kár volt kiküldeni 
a hadszíntérre, mert többet vannak javítás alatt, minit üzemben. A szemet 
ezenfelül az is bántja, hogy a behívott tehergk-k a legfantasztikusabb fel
iratokkal mozognak a hds. körletben (Blida creme, Zwack likőr, Hattyú 
szappan, Kohn Mór stb.)."65 A hadtest utánszállítást végző gépkocsijai átla
gosan 40%-os értékűek voltak, s a jelentés arra hívta fel a vezérkari főnök
ség figyelmét, hogy a rossz útviszonyok következtében az érték további roha
mos csökkenésével kell számolni.66 

A magyar vezérkar, nem lévén lehetősége a segítségre, a „Dél" hadsereg
csoport parancsnokságához fordult, a hiányosságok megoldását kérve. 
Németh tábornok, a beosztott összekötő már július 12-én jelentette is, hogy 
a németek hajlandók vállalni az élelmezést és az üzemanyag ellátást, vala
mint a közepes típusú lövegek lőszerutánpótlását, s a német hadseregben 
rendszeresített típusú fegyverek és gépkocsi alkatrészek javítását, pótlását. 
Semmilyen mértékben nem vállalták azonban a gépkocsijavító szolgálatot.67 

Sőt, július 15-én Németh tábornokon keresztül megkérdezték a vezérkart, 
számíthatnak-e a leromlott gépkocsik pótlására, vagy továbbra is vegyék 
figyelembe a meglevő fogyatékosságokat? A felvilágosítást a gyorshadtest 
tervezett alkalmazása miatt sürgősen kérték.68 

Ám a válasz egyáltalán nem befolyásolta azt az előzőekben ismertetett 
elhatározást, amely szerint a gyorshadtectet a 17. Német Hadsereg aláren
deltségében használják fel, annak jobbszárnyán. Maga Miklós Béla vezér
őrnagy is sietett kijelenteni, hogy a körülményektől függetlenül kész részt 
Venni a további hadműveletekben. Július 16-i jelentése szerint: ,, . . .anyagi 
hiányosságok dacára a m. kir. gyorshadtest minden rábízott feladatra töret
lenül készen áll."69 

Felajánlkozását a németek örömmel fogadták. Rundstädt vezértábornagy
nak a Délnyugati Front főerőinek bekerítésére irányuló terve ugyanis nagyon 
nehezen haladt a megvalósulás felé. A frontparancsnókság július 9-től több 
ellencsapást mért a Zsitomir irányában mélyen beékelődött német csopor
tosításra és egyhetes küzdelemben megállította az ellenséget Novo grád— 
Volimszfcijnál, Zsitomirnál és Bergyicsevnél. Július közepére meghiúsult a 
Kijev elfoglalására indított német támadás.70 Az újabb erőfeszítéseikben a 

61 Uo. 153. o. 
62 ,,Sz" adag = egy k a t o n a szabványadag é le lmiszere : 700 g kenyérbő l , 300 g húsból , 200 g 

főzelékből s megha tá rozo t t mennyiségű lisztből, zsírból, ízesítőszerből állt, amelye t a k o n y h a 
kocs ikon tá ro l tak . 

63 HIL. 1941. évi napi je lentések , 195. o. VKF. 233. doboz. 
64 U o . 233. o . 
63 HIL. Kárpá í -c sopor t anyaga , 6873/eln. 1. VKF. — 1941. sz. Másolat. 
66 HIL. 1941. évi napi je lentések, 228. o. VKF. 233. o. 
67 U o . 187—188. o . 
68 U o . 223. o . 
69 U o . 227. O. 
70 Rész le tesebben: A Szovjetunió Nagy Honvédő H á b o r ú j á n a k tö r téne te 1941—1945. 2. köt . 

36—38. és 86—87. o. — A helyzet é r téke lésére lásd még Alfred Phillppl: Das P r ip je tp rob lem. 
Ber l in—Frankfur t am Main. Verlag Mittler und Sohn, 1956. 24—26. o. 
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gyorshadtestre az a feladat hárult, hogy benyomuljon abba a résbe, melyet 
a 17. hadsereg július 16—18-a között Bar térségében tört a Sztálin-vonalon. 
Miklós vezérőrnagy nem vette szívesen a feladatot, amely csapatainak egy
mástól való elszakításával járt és az előnyomuló kötelékek összezsúfolását 
eredményezte. Kérte, hogy a gyorshadtest számára lehetőleg külön elő-
nyomulási útvonalat jelöljenek ki a hadsereg jobbszárnyán.71 Kérése nem 
talált meghallgatásra, mert a hadseregparancsnok minden más megfontolást 
a kierőszakolt áttörés kimélyítésére irányuló elhatározásának rendelt alá. 
Ezért utasítást adott, hogy az 1. gépkocsizó dandár a Bárig előretört LII. 
német hadtest alárendeltségében július 18-án reggel kezdje meg előnyomu-
lását Dunajevci területéről Bar, Sztanyiszlavcsik, Pecsarán át Brazlav irá
nyában.72 

A dandár élén haladó 3. gépkocsizó zászlóalj július 19-én estére érte el 
Sztanyiszlavcsik déli kijáratát, ahol arról értesült, hogy a 100. német had
osztály Rogozsnáig előretört gyors élét a szovjet csapatok elvágtak a fő-
erőktől és teljesen körülzárták. A 3. gépkocsizó zászlóaljnak 20-án dél
előtt sikerült a körülzártak fölmentése, de a szovjet csapatok erős ellen
lökései miatt Rogozsna nyugati szegélyén elakadt és csak a dandár zöm 
beérkezése után folytathatta előnyomulását Pecsarára. Itt a dandár többi 
alakulatával együttműködve átkaroló támadással kísérelte meg az ellen
lökő szovjet csoportosítás megsemmisítését. Ez a csoportosítás az erdős és 
áttekinthetetlen búzatáblákból álló terepen jól összehangolta a tevékeny
ségét; szívósan védte hevenyészett támpontjait, s néhány harckocsival támo
gatott ellenlökései nehéz helyzetbe hoztak a támadókat. „Ebben a meg
semmisítő harcban fel kell említenem azt, hogy az ellenség — bár az átka
roló támadás teljesen meglepően érte — különösen a sűrű erdőkben és 
magas gabonában rendkívül szívósan és leleményesen védekezett még akkor 
is, ha ímenekülésének minden reménye szertefoszlott. Majdnem mindig szí
vós közelharcba keveredett, a sűrű bozótos, aljfás területeken mesterien 
rejtőzve még két lépés távolságról is tüzelt, harckocsira felkapaszkodott és 
sok cselt alkalmazott . . . Az erdőtisztások és gabonatáblák mélyebben fekvő 
teknőiben 2—3 harckocsival meglapult, a küzdő vonalakat átengedte csak 
azért, hogy azok elhaladása után aztán onnan a küzdők oldalába és hátába 
törjön."73 — írja a harcokról készített feldolgozásában az egyik részvevő. 

A harccselekmények más következtetések levonására is alkalmat adtak. 
„Ezekben a harcokban érezte meg a csapat először a géppisztolynak hiányát, 
a páncéltörő ágyúnk és légvédelmi gépágyúnk — amelyeket ezekben a har
cokban kizárólag földi páncélos célok leküzdésére használtunk — korsze
rűtlen vontatását. Ezek a fegyverek a magas dombhátas gabonában csak 
emberfeletti megerőltetéssel tudták a küzdőket követni és sokszor a küz
dőktől teljesen lemaradva, önállóan vívták harcukat az oldalba előretörő 
ellenséges páncélos részekkel"7'1 — olvasható az előbb idézett forrásban. 

Július 21-én az 1. lovasdandár Kurilovce—Murovaní irányában sikeresen 
előretört és elfoglalta Obuhovot. A siker — amely a Sztálin-vonal gyenge
ségét mutatta — arra késztette a 17. Német Hadsereg parancsnokát, hogy 
engedélyezze a gyorshadtestnek külön útvonalon történő előnyomulását. Pa
rancsára a hadtestzömnek Sargorodon át Tulcsinra kellett támadnia, a hadse
reg élhadtestének szerepében.75 

71 Zsedényi Zoltán: i. m. 10. o. 
72 Peinlich Béla: A 3. gépkocsizó zászlóalj ha r ca i az 1941. évi keleöi h a d j á r a t b a n . Magyar 

Ta r t a l ékos Tisz tek Lapja , 1942. szep tember 20-i sz. -^ 
73 Peinlich Béla: A petscharai átkaroló támadás. Magyar Tartalékos Tisztek Lapja, 1942. 

november 20-i sz. 
74 Uo. ; A jú l ius 21—22-i h a r c o k r a l á sd : HIL. 1941. évi nap i je lentések, 328—329. o. VKF. 233. 

doboz. 
"5 Zsedényi Zoltán: i. m. 11. o. 
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A hadtestparancsnok utasítására a 2. gépkocsizó dandár haladéktalanul 
megindult Tulcsin irányában. Az egységek az 1. lovasdandárt megelőzve, 
annak menetvonalán nyomultak előre. Az augusztus 10-ig megszakítás nél
kül tartó harcok nehéz próba elé állították a gyorshadtest csapatait. A kijevi 
irányt fedező szovjet erők szívós ellenállást •tanúsítottak, hogy megőrizzék 
az összefüggő arcvonalat, meghiúsítsák a bekerítésre irányuló német kísér
leteket és biztosítsák a szervezett visszavonulást a Dnyeper mögött kiépített 
védelmi vonalba. A 2. gépkocsizó dandárt Sargorodnál, majd Szpilkovnál 
érte erős ellenlökés és csak július 23-án tudott benyomulni Tulcsinba.7ti 

Innen Kirnyaszovka, Bersagy, Gajvoron irányaiban kellett előretörnie és 
déli irányban elvágnia a szovjet csapatok visszavonulási útját. Ám Kirnya
szovka, Trosztyanyec, Gorgyijevfca, Legkovka területén szívós ellenállásba 
ütközött és sorozatos ellenlökések érték. Kirnyaszovkánál július 24-én egész 
nap dúlt a harc, Trosztyanyec és Gorgyijevka alatt pedig 27-én került kri
tikus helyzetbe a 2. gépkocsizó dandár. A kb. egy ezred erejű ellenlökés 
nieglepésszerűen érte a sártengerben nehezen kibontakozó zászlóaljakat. 
A dandár jobb szárnya a szomszédos román csapatok lemaradása miatt 
gyengén volt biztosítva, s a pecsarai harcok területéről előrevonásban levő 
1. gépkocsizó dandár még messze volt ahhoz, hogy segítségével számolni 
lehessen, nem külöriben az 1. lovasdandár is. A kialakult helyzetben fenn
állt a 2. gépkocsizó dandár délről való átkarolásának veszélye. A szoron
gatott csapatokait a 11. harckocsizászlóalj és az 1. lovas páncélos zászlóalj 
bevetése mentette meg a pusztulástól. 

A 2. gépkocsizó dandár csak a szovjet csapatok visszavonulása után tudta 
folytatni elônyomulását és július 29-én ért Bersagyra, ahol néhány napot 
pihent. Az eddigi harccselekmények oly nagy mértékben kifárasztották a 
csapatokat és elhasználták az anyagot, hogy Miklós Béla vezérőrnagy, a 
gyorshadtest parancsnoka egy heti pihenőt alkart kérni, sőt csapatai kivo
násának terve is foglalkoztatta. Augusztus 3-i jelentésében például így érvel: 
„A gépkocsianyag karbantartására kellene 8—10 nap. Hadműveleti szüne
tet, pihenést anyagkarbantartás és az utánszállítás felzárkózása miatt kér
tem . . . A kerékpárosok szive, tüdeje tönkre van. 32. napja pihenés nélkül 
tart az előnyomulás. A kerékpár és gépkocsi anyag gyökeres javításra szo
rul. A pótlást és a vonatot be kell várni, mert 200 km-re elnyúlva hátul 
van."77 Miklós Béla első kérelmét a „Dél" hadseregcsoport parancsnokságá
hoz vezényel összekötő nem továbbította, illetve visszavonatta és saját jelen
téseiben a gyorshadtest parancsnokáétól eltérő helyzetképet adott a csapatok 
állapotáról. Mint írja: ,,A veszteségek nem nagyok. A németeké többszörö
sen nagyobbak, mert a gyorshadtest eddig aránylag nyugodt frontszakaszon 
küzdött."78 De azzal is érvelt, hogy a csapatok kivonása esetén ,, . . . vég
érvényesen szeretett szomszédaink nívójára süllyednénk megítélés szempont
jából."79 Az érv hatott. A gyorshadtest nem kapott pihenőt, tovább kellett 
folytatnia elônyomulását, 

A németek a Dnyeszteren innen, Umany térségében tervezték bekeríteni 
a szovjet Délnyugati Front főerőit. Július 23-át követően a 17. Német Had
sereg zömének sikerült átkelnie a Búgon, s tovább tört előre, a gyorshad
testnek pedig a folyón innen maradva Bersagy—Gajvoron és a Bug-kanyar 
között levő szovjet csapatokat kellett megsemmisítenie. 

Bersagy elérése után az 1. gépkocsizó dandár került az élre, mely a jobb-
szárnyán harcoló német hadosztály részeivel együttműködve tört Gajvoron 
felé. A tervezett nagy bekerítés azonban nem sikerült. A szovjet csapatok 

'6 HIL. 1941. évi napi je lentések, 287. o. VKF. 233. doboz. 
'il Uo. 368. o. 
78 Uo. 356. O. 
79 Uo. 368. O. 
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zöme sikeresen visszavonult a Búg mögé, csupán mintegy 2000 fő szorult 
gyűrűbe.80 Az 1. gépkocsizó dandár július 30-án Gajvorontól délre átkelt a 
Búgon és újabb parancs értelmében Pervomajszk irányában nyomult előre. 
A „Dél" hadseregcsoport parancsnoksága ugyancsak Pervomajszk elérését 
adta feladatul az Umanytól keletre harcoló 1. páncélos csoportnak is, így 
akarva megakadályozni, hogy a szovjet csapatok a városon át déli és keleti 
irányban kivonják magukat a tervezett bekerítésből.81 

Az 1. gépkocsizó dandár augusztus 2-án megközelítette Per voma j szikot, 
„ . . . ahol úgy a város felől, mint D-ről a Búg-kanyarból a hadjárat folya
mán eddig tapasztalt legnagyobb ellenállásba ütközött"82 — írja a gyors
hadtest vezérkari főnöke. A hadtestparancsnokság a helyzet megkönnyí
tése érdekében az 1. gépkocsizó dandár mögött előremozgó 1. lovasdandárt 
a Búg biztosítására rendelte, s feladatául adta a mélység védelmét is a 
folyó déli partjáról várható felmentő támadások ellen. Az 1. gépkocsizó 
dandár augusztus 5-én foglalta el Pervoimajszkot, majd Konsztantyinov-
kána nyomult előre, ahol 8-án az 1. páncélos csoport alárendeltségébe került. 
Augusztus 4-től az 1. lovasdandár a Búg mentén biztosító feladatot látott el. 

Pervomajszk: elérésével sikerült jelentős szovjet erőket bekeríteni Umany 
térségében. A körülzárt csapatok több irányban kitörést kíséreltek meg. 
Augusztus 9-én egy csoportosítás Golovanevszk térségében áttörte a 4. német 
hegyi hadosztály állásait és déli irányban nyomulva igyekezett kivonni < 
magát a bekerítésből. Az 1. lovasdandár, északi irányban felkanyarodva, 
elállta ennék a csoportosításnak az útját, de azt már nem tudta megakadá
lyozni, hogy a szovjet csapatok ismét kitörjenek a bekerítésből.83 

Ezzel befejeződött a gyorshadtest szereplése az umanyi csatában. Ez a 
nagy átkaroló hadművelet azt célozta, hogy a németek jelentős páncélos 
és gyorsan mozgó erők bevetésével megelőzzék a Vinyica körzetében védő 
szovjet csoportosítást és délkeleti irányból elvágják visszavonulásának útját. 
A németek mindenekelőtt gyorsaságukkal akartaik eredményt elérni. A szov
jet csapatok azonban nem kevésbé voltak gyorsak és — az ellenség szán
dékát felismerve — ellencsapásaikkal lelassították, ima j d egy időre meg is 
állították annak előny omulását. Ily módon időt és lehetőséget teremtettek 
arra, hogy az átkarolásból először Brazlav felé, majd Gajszin irányába 
kiitérjenek. Erőiket megőrizve sikerült elérniük Umany térségét is. A 6. és 
12. Szovjet Hadsereg egy része erről a területről harcolva visszavonult a 
Pervomajszktóľ délre eső körzetbe, mielőtt az 1. német páncélos csoport 
és a 17. hadsereg — a jobbszárnyán harcoló gyorsihadtesttel — elfoglalta 
volna a várost. A két szovjet hadsereg többi magasabbegységei körül Per-
vomajszknál bezárult a gyűrű. Ezek a csapatok napokig szívósan harcoltak 
a bekerítésben és egy részük észak felé kitört, de zömüket Novoarhangelszk-
től nyugatra és délnyugatra újból körülzárták.8'5 

A magyar katonai vezetők ismételten meglepve reagáltak a szovjet csa
patok szívós ellenállására és eredményes védekezésére. Makray alezredes, 
összekötő tiszt, a vezérkarhoz felterjesztett jelentésében így vélekedik: „Az 
oroszok védekezése harcászatilag már mintaszerűnek mondható. Az egész 
17. hadsereg arcvonalán igen szépen kivonták magukat. Az Umannál végre-

H0 Zsedényi Zoltán: i. m. — Zsedényi ezt az eredményt eltúlozza, úgy állítja be a helyzetet, 
mintha a Búg-kanyarban levő összes szovjet erő bekerítését megvalósították volna. 

81 Uo. 13. o. 
«2 uo. 
83 HIL. 1941. évi napi jelenté sek, 412—414. o. VKF. 233. doboz. 
S4 Vö. A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. iköt. 89. o. és 

Zsedényi Zoltán: i. m. 14. o.; Az umanyi csata részletes leírása Hans Doerr: Kritische Be
trachtungen die Schlacht von JJman. Wehrkunde, 1957. 4—5. sz.; Hans Sieeis: Gebirgsjäger 
bei U man. Heidelberg, Vowinokal Verlag, 1955. és Oscar Munzel: Panzer-Taktik. Neckarge-
münd, Vowinckel Verlag, 1959. — A német feldolgozások sok használható adatot közölnek, de 
egyformán jellemző rájuk, hogy e bekerítő hadművelet jelentőségét túlértékelték. 
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hajtott ellentád-ot (ellentámadást), mely mint már jelentettem, az utat újra 
megnyitotta és a 11. pc-ost (páncélos hadosztályt) visszavetette, majd az 
SS. H. A. (Hitler Adolf SS-hadoáztály) és a 16. mot. (16. gépesített hadosz
tály) sem tudott előrejutni arra mutat, hogy a felső vezetés sem nélkülözi 
az áttekintést és az érzéket a helyzetek megoldására. »Urnám« fontos név 
lesz ebben a hadjáratban. Az utóvédek túlnyomó résziben motorizálva van
nak. Csodálkozunk, hogy honnan van a rengeteg gik. anyaguk. »A nyugati 
hadjárat ehhez képest egész könnyű teljesítmény volt és ami fő igen kelle
mes« — ez az egyöntetű vélemény. Ha az oroszok a hadjárat vitelének alap
gondolatában a végzetes hibát nem követik el (hadászat), továbbá a páncélos 
seregtestek hadműveleti alkalmazásában nem lettek volna olyan ügyetle
nek, akkor leküzdésük igen nehéz probléma elé állította volna a német 
vezetést."85 

A gyorshadtest az umanyi csatában — a 17. Német Hadsereg kötelékében 
— az első lépcsőben vett részt. Részfeladatait általában nem tudta időben 
teljesíteni. Korszerűtlen szervezete, fegyverzete és felszerelése nem tette 
alkalmassá arra a szerepre, melyet gyorsan mozgó niagasaibbegységkénit be 
kellett volna töltenie. Elhasznált járművei inkább gátolták, mintsem segítet
ték a mozgást. Az erősen felázott talajon csupán a Botond terepjáró tudott 
haladni, minden más gépjármű leragadt. így állt elő az a helyzet, hogy pél
dául július végén az 1. gépkocsizó dandárt csak ökörvontatással sikerült előre
vonni Szemiranovka, Trosztyanyec területére. A lovasdandár alig vett részt 
harccselekményekben, mégis lóállományának mintegy felét elvesztette, harc
kocsijainak és páncélgépkocsijainak jelentős részével együtt. A gyorslhadtest 
előnyomulását a legkisebb szovjet ellenállás megállította, ezért egyetlen 
esetben sem sikerült a tervezett bekerítéseket megvalósítania. Emellett a 
harcok során — bár csak utóvédekkel ütközött meg — fegyverzetében és 
hadianyagában sorozatosan súlyos veszteségeket szenvedett, amelyet pótolni 
a magyar vezérkar nem tudott. így például csupán a július 27-i összecsapás 
során a 2. gépkocsizó dandárnak 32 harckocsija vált harcképtelenné, a 86 
halott, 10 eltűnt és 215 sebesült mellett.80 E hadműveleti időszakban a dan
dárok általában egymás mögött haladtak, mert a kiutalt sávban oly gyér 
volt az úthálózat, hogy gyakran még egy összefüggő útvonal is alig állt 
a gyorshadtest rendelkezésére. E mellett a zsúfoltság megkövetelte, hogy 
még ezt az útvonalat is esetenként német hadosztályokkal felváltva használ
ják a magyar csapatok.87 így minden átmeneti megakadás esetén a második 
lépcsőben haladó dandárt kellett előrevonni és azt hevetni az előnyomulás 
folytatása érdekében.88 

* 

A gyorshadtest augusztus 9-én a „Dél" hadseregcsoport parancsnokának 
utasítására kivált a 17. hadsereg alárendeltségéből és átmenetileg az 1. német 
páncélos csoport alárendeltségébe került. Az umanyi csata befejezésének 
idejére a ,,Dél" hadseregcsoport 6. hadserege a kijevi hídfőben és attól 
északra védő szovjet csapatokat támadta. Az 1. páncélos csoport részeivel 

«5 HIL. 1941. évi napijelentések. 344. o. VKF. 233. doboz. 
86 Csima János: i. an. 91. o. 
<q' Zsedényi előadásában a szükségből erényit ikovácsol. 'amikor ezt a kényszerhelyzetet az 

erők leggazdaságosabb mélységi tagozásának nevezi. Példaként erre az 1. gépkocsizó dan
dár előrevonását említi a gorgyijevkai ütközet után, valamint a lovasdandár és a 2. gép
kocsizó dandár előrevonására hivatkozik a Búg menti biztosítás esetén. Példái nem elfogad
hatók az erők gazdaságos mélységi tagozására, mert nem gyorsították meg az előnyomulás 
ütemét. Az első esetben ugyanis arról van szó, hogy miután a 2. gépkocsizó dandár kime
rültség folytán Bersagyban pihenésre kényszerült, az 1. gépkocsizó dandár vette át a fel
adatot, s ezt akkor is meg kellett volna tennie, ha nem második, hanem első lépcsőben 
van. Hasonló a helyzet a lovasdandár előrevonásával is. Ezekkel a megoldásokkal a gyors
hadtest nem jutott előbbre feladata teljesítésében. 

S8 Zsedényi Zoltán: i. m. 
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kijutott a cserkaszi szovjet hídfőhöz, elfoglalta Krijov Rogot, Nyikopolt, a 
Zaporozsjera vezető Dnyeper hidakat és támadást indított Dnyepropetrovszk 
felé. Egy gépesített hadosztálya előnyomulásban volt Nyikolajev irányában 
is. A 17. hadsereg erői felzárkóztak a Szinyüha folyóra, a 11. hadsereg és 
a román csapatok pedig Odessza felé nyomultak előre. 

Az 1. német páncélos csoport az alárendeltségébe utalt gyorshadtestet 
arra használta fel, hogy a XLVIII. hadtesttel együtt elfoglalja Nyikolajevet 
és elvágja a 9. Szovjet Hadsereg visszavonulási útját. E hadsereg ellen irá
nyult a 11. Német Hadsereg támadása is. 

A szovjet főparancsnokág még augusztus elején azt a feladatot adta a 
Délnyugati és Déli Front parancsnokságának, hogy a Dnyeper mentén ren
dezzen be egy védelmi terepszakaszt a kijevi hídfőből kiindulva s tovább 
Kremencsug—Krivoj Rog—Kahovka—Herszon vonalon és minden erejét 
bevetve állítsa meg a német csapatokat a folyónál. Ezt a feladatot a Dél
nyugati Front augusztus folyamán sikerrel teljesítette. Ám a Déli Front 
sávjában már kedvezőtlenebbül alakult a helyzet. Itt a Dnyeperig jutott 
német erők arra törekedtek, hogy a Déli Front szárnyára és hátába mért 
csapásokkal szétzúzzák a szovjet csapatokat. Ennek volt része a Nyikolajev 
irányú »csapás is, amelyben részt vették a gyorshadtest dandárai. 

A gyorshadtest — együttműködve a 16. német páncélos hadosztállyal — 
a Búg és Ingül folyó közti területen támadt, első lépcsőben a két gép
kocsizó dandárral. KonsztantyinoVka, Voznyeszenszk körzetéből augusztus 
11-én indultak meg a dandárok .a részükre kijelölt mintegy 30 km-es sáv
ban Nyikolajev felé. A 16. német páncélos hadosztály az 1. gépkocsizó dan
dár balszárnyán az Ingül mentén már augusztus 13-án elérte Nyikolajev 
keleti szegélyét, másnap pedig a 2. gépkocsizó dandár északról 30—40 km-re 
közelítette meg a várost.89 Augusztus 14-én a lovasdandárt is előrevonták 
és az Ingül keleti partján harcba vetették. A 9. Szovjet Hadsereg csapatai 
szívós ellenállással és sorozatos ellenlökésekkel igyekeztek megakadályozni 
a bekerítést, míg más erőik Herszon és az Ingulec folyó irányából támadták 
a Nyikolajevig előretört ellenséget. A szovjet csapatok heves ellenállása 
és ismételt ellenlökései különösen az 1. gépkocsizó és az 1. lovasdandárt 
hozták nehéz helyzetbe. Ezek egylépcsős harcrendben, tartalék nélkül támad
tak. Mozgékonyságukat jelentősen befolyásolta az üzemanyaghiány.90 

A 9. Szovjet Hadsereg főerői végül is nem tudták megakadályozni a 
körülzárást, azonban a cserkaszi hídfőben harcoló szovjet csapatok lekötöt
ték az 1. német páncélos csoport erőinek zömét, s így a Nyikolajev és Her
szon közti térség teljes lezárása nem sikerült. Az Ingül alsó folyásánál a 
9. Szovjet Hadsereg főerői kitörtek a bekerítésből és az Ingulec mögé vonul
tak vissza. Ezen a napon a 16. páncélos hadosztály bevonult Nyifcolajevbe.91 

A Déli Front kedvezőtlen helyzetben levő hadseregei elkeseredett harcok 
után augusztus 19-én kénytelenek voltak visszavonulni a Dnyeper mögé. 
Nyikolajev és Herszon között rendezkedtek be védelemre, KahoVkánál és 
Herszonnál egy-egy hídfőt tartva a kezükben. A főparancsnokság ezen a 
napon a Délnyugati és Déli Front csapatait arra utasította, hogy szívósan 
védjék a Dnyeper vonalát Lvovtól a torkolatig, szilárdan tartsák kézben a 
folyó nyugata partján a kijevi és dnyepropetrovszki körzetet, valamint a 
Beriszlávnál és Herszonnál elfoglalt hídfőt. Augusztus végéig heves harcok 
folytak ebben a térségben. A szovjet csapatok kitartóan védték állásaikat, 

89 Csima János: i. m. 93. o. 
90 Zsedény Zoltán idézet t e lőadásában (19. o.) megjegyzi : „ Ü z e m a n y a g o t k iu t a l t ak ugyan , 

azonban n é h á n y s z o r o lyan n a g y t ávo l ságban (500—700 km) , hogy a hdt . pság kény te len vol't 
az átvétel t meg tagadn i , m e r t n e m volt kel lő szállí tási l ehe tősége . " 

91 HIL. 1941. évi napi je lentések , 481. és 510. o. VKF. 233. doboz ; A nyikola jevi csa ta rész
leteire lásd : Münzel: i. m. 82—91. o. 
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4. sz. ábra. A gyorshadtest harcai a Dnyesztertől a Dnyeperig 



de az óriási ellenséges nyomás következtében csupán a kijevi körzetet tud
ták tartani. A dnyepropetrovszki körzetet, valamint a beriszlavi és herszoni 
hídfőt feladni kényszerültek. 

* 

A gyorshadtest eddigi alkalmazása során főleg italálkozóhareokban vett 
részt, amelyet ütközet menetből szétbontakozva vívott meg. Földi felderí
tésre a gépkocsizó dandárok szervezetszerű felderítő zászlóaljukat alkal
mazták,92 amelyet általában egy tüzérüteggel, egy légvédelmi gépágyús sza
kasszal, legalább egy harckocsiszakasszal, utász- és forgalomszabályozó sza
kasszal s egy puskás századdal erősítettek meg. A felderítő zászlóalj kikü
lönített magából egy páncélos élt, amely terepszakaszonként haladt előre. 
A páncélos élt a puskásokkal, páncéltörő ágyúkkal megerősített, műszaki 
felderítőkből álló előosztag követte, mely után öt-hat km távolságban mene
telt a felderítő zászlóalj zöm. A gépkocsizó dandár elővéd zászlóaljat küldött 
előre a felderítő zászlóalj zöm után, az elővéd zászlóaljat k.b. egy óra (20) km 
időtávközre követte a dandár zöm. A menetoszlopot páncéltörő ágyúval meg
erősített utóvéd zárta be. Közelbiztosításról minden menetcsoport önállóan 
gondoskodott. Az oldalbiztosítást, tekintettel arra, hogy járiható útvonalak 
hiányában párhuzamosan menetelő oldalvédekkei nem volt megoldható, 
alkalmas terepszakaszokra kikülönített, álló oldalvédek hajtották végre. 

A harcérintkezés felvétele általában úgy történt, hogy a gépkocsizó dan
dár és a szovjet utóvéd élei meglepésszerűen összeütköztek. Ilyen esetek
ben a megerősített felderítő zászlóalj — páncélos élével.— a szemben levő 
szovjet él bekerítésére vagy visszaszorítására törekedett. Ezalatt szélesen 
szétbontakozott a felderítő zászlóalj, amely a beérkező dandár eiővéd zászló
aljjal együtt a szárnyakat igyekezett átkarolni vagy az egész utó védet arc
támadással 'visszaszorítani, s így biztosítani kedvező feltételeket a dandár 
zöm támadásának kibontakozásához. 

Ez a harcászatilag helyes megoldás, amelynek végrehajtására a felderítő 
zászlóaljból és az elővéd zászlóaljból álló arccsoport viszonylag erős össze
tételével alkalmas is volt, általában nem ment simán. A szovjet utóvédek 
gyakran alkalmazták ,, . . . azt az eljárást, hogy a felderítő, puhatolózó, 
avagy biztosításra előretörő éleinket lövés nélkül átengedték jól rejtett 
vonalaikon. Tüzüket csak az erősebb részek beérkezésekor nyitották meg 
meglepetésszerűen. Ilyenkor volt arra gondjuk, hogy az átengedett járőrein-
kett rejtett tűzfegyvereikkel hátbatámadj ákľ'!,:i — olvasható az egyik össze
foglaló jelentésben. 

Súlyos nehézségeket okoztak és jelentős — főleg anyagi — veszteségek
hez vezették a parancsnokok által elkövetett vezetési hibák is. Gyakran elő
fordult, hogy puskás századakat harciba vetettek tüzérségi támogatás meg
szervezése előtt, illetve anélkül. A gyalogság számos esetben már támadott, 
mielőtt az üteg elfoglalta volna állásait. ,.Utóbbi súlyos veszteségeknek volt 
az bkozója"94 — írja ez irányú tapasztalatairól egy részvevő. Többször elő
fordult, hogy harckocsi alegységeket nem a szabályzatban előírt módon alkal
maztak, figyelmen kívül hagyva azok sajátosságait. Ennek egyik jellemző 
példája történt meg július 27-én Gorgyijevkánál, ahol a szorongatott hely
zetbe került 2. gépkocsizó dandár felmentésére harcba vetették a 11. harc
kocsizászlóaljat és az 1. lovasdandár páncélos zászlóalját. A Harcászati Sza
bályzat és egy külön e tárgyban kiadott utasítás a könnyű és ku harckocsik 
alkalmazására előírta, hogy azokat csak a többi fegyvernemimel együtt és 
velük szoros együttműködésben végrehajtandó feladatokra szabad felhasz-

!'- A feldcrítőzászlóalj hadrendje a 43. sz. lábjegyzetben. 
93 HIL. Kárpát-csoport anyaga, Major Jenő vezérőrnagy j-elentése. 
'•>'• Uo. a 8. határvadász-dandár parancsnokságának jelentése. 
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nálni. Ennek ellenére a harckocsi- és páncélos zászlóaljat páncéltörő és 
tüzérségi támogatás nélkül, egymástól térben elszigetelve és egy órás idő
különbséggel vetették harcba.90 Ennek következménye csaknem teljes harci 
technikájuk pusztulása lett. A dandárparancsnokok önállóságra és hadvezéri 
babérokra 'törekedtek, nem sokat törődtek az együttműködéssel, nehezítet
ték a hadtestparancsnokság munkáját. Augusztus 9-én a hadtest vezérkari 
főnöke & Pervomajszkban tartott megbeszélésen szemére is vetette a dandár 
vezérkari főnököknek, hogy „ . . . a dd-ök kevesebbet tesznek meg, mint 
amit a hdt. elrendel, ahelyett, hogy többet hajtanának végre . . . Kifogásolja, 
hogy a helyzetjelentések nem érkeznek meg pontosan."96 Tekintettel arra, 
hogy ,, . . . a dd. pk-ok és vkf-ök gyakran kritizálják a hdt. pságot, a dd. 
vkf-ök részére azt megtiltja és utasítást ad, hogy a vkf-ök ilyen értelemben 
befolyásolják pk-aikat. . . Elrendeli, hogy a dd. vkf-ök sziklaszilárd bizalom
mal legyenek iránta és a hdt. pság iránt."97 

Ám a hadtestparancsnokság intézkedései épp elég alkalmat adtak a ikriti-
zálásra és a „sziklaszilárd bizalom" megingására. Erre egy példa az augusz
tus 11-én kelt támadási intézkedés, amely semmiféle adatot nem tartalmazott 
a szembenálló szovjet erők nagyságáról és helyzetéről, a feladat kapcsán 
pedig csupán a sávhatárt szabta meg a gépkocsizó dandárok között. A táma
dás végrehajtását rájuk bízta azzal, hogy értesítsék egymást a támadó cso
portosítás felvételéről.08 Ez az intézkedés elsősorban azért érdemel különös 
figyelmet, mert a hadtestparancsnoknak ekkor nyílt alkalma első ízben 
arra, hogy két gépkocsizó dandár támadását egységesen megszervezze és 
vezesse. 

Különösen az első időszakban sok mulasztás volt tapasztalható a felderí
tés terén. ,,Az ezt megbosszuló meglepetések, váratlan terepakadályok és 
nyomasztó bizonytalanság azonban elég hamar kiküszöbölték ezt a hiányos
ságot" — írja erről az 1. gépkocsizó dandár parancsnoka, majd így foly
tatja. — „Érdekes jelenség volt azonban, hogy még kiváló alsó vezetők is — 
a hadjárat ötödik hónapjában is — megfeledkeztek . . . saját felderítésük 
eredményének jelentéséről."99 Ennek jelentőségét az a körülmény húzza alá, 
hogy a parancsnokok tizenegy féle térkép alapján dolgoztak, ami önmagá
ban is számtalan tévedésre éš félreértésre adott alkalmat. Ebhez járult még 
a tisztek „ . . . megbízható térképolvasásban váló járatlansága," lüü mely 
10—15 km-es tévedéseket is eredményezett. 

Az ismertetettek jellemző képet adnak a hadseregben folytatott kiképzés 
színvonaláról és gyakorlati értékéről. Ez a kiképzés anyagilag nem volt 
megalapozva, nem, tudott lépést tartani a harcászat fejlődésével, amelyet a 
hadsereg gépesítése és az új fegyvernemek (páncélos, légierő) kialakulása 
határozott meg. A katonák nem ismerték fegyvereik hatását, a kényszerű 
takarékosság miatt ugyanis a kiképzési idő alatt nem tudták eleget gyako
rolni. Parancsnoki képzés lényegében papíron folyt, megmerevedett sémák 
és sablon dk szerint, valóságtól messze elrugaszkodott feltevésekre alapozva. 
Mindez oda vezetett, hogy a hadsereg legkorszerűbb .magasabbegysége, a 
gyorshadtest még olyan körülmények között sem tudott számottevően szere
pelni, mikor csupán üldözési feladatot látott el, vagy pedig utóvédelkkel 
állt szemben. Akkor pedig kritikus helyzetbe került, ha erőteljesebb ellen
állásba ütközött, mint például az umanyi és a nyikolajevi csatában. 

96 Uo., 1165/1. gyshdt. I. a. 41. *VII. 31. sz. parancs. 
96 Uo. 2. gépkocsizó dandár parancsnokságának naplófeljegyzése. 
97 Uo. 
98 u o . 1674/1. gys . hdt . I. a. 41. VII. 11. sz. in tézkedés . 
99 Uo. Major Jenő vezérőrnagy je lentése . 
100 uo. 
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A nyikolajevi csata után a gyorshadtest két napig pihent, majd Krivo j 
Rog területére vonták előre, ahol ugyancsak pihenőben volt egészem augusz
tus végéig. Erre az időre a „Dél" hadseregcsoport csapatai a Délnyugati és 
Déli Front sávjában végig elérték a Dnyepert, elfoglalták Dnyepropetrovsz-
kot és hídfőt vettek birtokba a folyó keleti partján. A Dnyeper keleti irány
ban előre ugró nagy 'kanyarulatának elérése lehetővé tette a „Dél" hadse
regcsoportnak, hogy északi és déli irányban mért csapással kettévágja a 
két szovjet front erőit, átkarolja a Délnyugati Frontot, elvágva ezzel a kijevi 
irányt, ugyanakkor az Azovi-tengerhez szorítva a Déli Front csapatait.101 

A német hadvezetés ezt a lehetőséget összekapcsolta a „Közép" hadsereg
csoport Gomel térségében csoportosított 2. hadseregének és a 2. páncélos 
csoportjának déli irányban Romni, Lohvica felé mért csapásával. A kremen-
csugi hídfőből is ebben az irányban kellett támadnia az 1. német páncélos 
csoportnak és a 17. hadseregnek, hogy ez a két összetartó irányú csapás 
kettős átkarolássá fejlődve katlanba zárja a Délnyugati és Déli Front 
főerőit. 

Ennek az elgondolásnak a megvalósításában jutott szerephez a gyorshad
test augusztus végén, amikor átvette a Dnyepropetrovszktól délre eső Dnye
per szakasz biztosítását 200 km-es kiterjedésben Nyikopolig. A biztosításra 
kijelölt folyamszakasz legveszélyeztetettebb pontja középen a Zaporozsje-
sziget volt. Ennek védelmét a 2. gépkocsizó dandár kapta feladatul, amely
nek védőkörlete a sziget északi csücskétől 55 km szélességben húzódott. 
Tőle jobbra 100 km szélességben védett az 1. gépkocsizó dandár, balra pedig 
a 45 km széles északi védőkörletben az Ankay-csoport rendezkedett be.10-

A ' védőkörleteket támpontszerűen szállták meg az alegységek, de a leg
több helyen csak tábori őrsök szervezésére futotta az erőből. A támpont-
szerűén felállított tábori őrsök nappal a horhosok között elhelyezkedve 
figyelőszolgálatot láttak el, éjjel pedig a víztükör közelében figyeléssel és 
járőrözéssel biztosítottak. 

A kapott feladat meghaladta a gyorshadtest erejét. Jellemző erre, hogy 
a védelem súlypontját képező 12 km-es Zaporozsje-sziget biztosítására csu
pán két zászlóalj jutott. Kevés volt a dandárok rendelkezésére álló tüzérség 
és páncéltörő. A csapatok szinte szünet nélkül harcban álltak az átkelést 
erőszakoló szovjet erőkkel, amelyeket tüzérségi és aknavetőtűz támogatott. 
Különösen a Zaporozsje-szigeten és Nyikopolnál volt súlyos a helyzet. A szov
jet katonák általában éjszakánként hajtották végre vállalkozásaikat, ame
lyek során kisebb csoportokban átgázoltak vagy csónakokon átkeltek a 
folyón, nappal pedig elrejtőztek a horhosokban, erősítést várva. Ezek a 
kisebb csoportok egy-egy tábori őrsöt igyekeztek kikapcsolni a figyelőrend
szerből. A nagyobb erők tüzérségi támogatással keltek át és a támpontok 
hátába kerülve támadtak. 

A legnagyobb erejű támadás szeptember 5-én következett be. Ekkor több 
zászlóaljnyi szovjet csoportosítás betört a szigetre, s attól ^északra átkelt a 
folyó innenső partjára is. Az Ankay-csoport védőkörletének több pontján, 
az 1. gépkocsizó dandárnál pedig Kamenykánál kelt át egy zászlóalj. A szi
getet védő két zászlóalj, amely már az eddigi harcokban 448 fő veszteséget 
szenvedett, feladta a szigetet. A védőkörlet parancsnoka Benda Antal ezre
des volt, akinek „a 2. gk. dd. parancsnoksága utasítást adott . . . hogy a 14. 
kerékpáros zlj.,103 megerősítve egy zászlóaljjal, foglalja el a szigeti hídfő-

101 A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. köt. 91. o. 
102 Ankay-Anesini Győző ezredes, majd vezérőrnagy a gyorshadtest törzsében volt be

osztva és alkalomszerűen bízták meg harccsoport vezetéssel. A Dnyeper biztosításában né
hány zászlóaljnyi erővel vett részt, amelynek jó részét a lovasdandár ló nélkül maradt sze
mélyi állománya tette ki. 

103 A 14. kerékpáros zászlóalj a hadtest egyetlen tartaléka volt. 
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állást. A csoport parancsnoka azonban idegösszeomlással megbetegedett. 
Az utána következő törzstiszt szintén beteget jelentett. A másik zlj. parancs
noka nem vállalta a feladat végrehajtását, mert a csoport annyira fáradt 
és kimerült, hogy támadásra képtelen."104 

Miklós Béla vezérőrnagy a kialakult helyzetben arra kérte az 1. német 
páncélos csoport parancsnokát, csökkentse a védelmi sávot vagy erősítse 
meg a hadtestet. Kérését a német előljáró parancsnokság akként teljesítette, 
hogy a 16. német páncélos hadosztály átvette az 1. gépkocsizó dandár védő
körletét, az 1. gépkocsizó dandár a Zápor ozsje-szigettel szemben foglalt 
állást, az innen kivont 2. gépkocsizó dandár pedig északabbra került. Az 
Ankay-csoport erősítésül kapott másfél zászlóaljnyi ló nélkül maradt huszárt 
a lovasdandárból, s fölötte a parancsnakságot a III. német hadtest vette át. 
Ily módon a gyorshadtest védőkörlete 55 km-re csökkent. Szeptember 13-án 
az egyetlen huszárezredre leolvadt lovasdandárt is bevonták a védelembe; 
az Ankay-csoport védőkörletét vette át, az pedig felváltotta a 16. német 
páncélos hadosztályt. A hadtest védőkörlete tehát ismét 200 km-re nőtt. 
Ebben az időben a csapatokon már a teljes kimerültség jelei mutatkoztak. 
A 2. gépkocsizó dandár századainak harcos állománya 50 százalékkal meg
fogyatkozott, a hadtest harckocsijainak több mint kétharmada harcképte
lenné vált, illetve megsemmisült. 

A szovjet csapatok Dnyeper menti támadása szeptember 5-ét követően, 
egészen a kij!evi csata befejezéséig állandóan erősödött. Szívósan harcoltak 
a Dnyepropetrovszknál lévő német hídfő felszámolásáért és Zaporozsjenál 
is erőszakolták az átkelést. A gyorshadtestre nagy nyomás nehezedett egé
szen szeptember közepéig. Ekkorra ugyanis az 1. páncélos csoport délről, 
a 2. páncélos csoport északról mért csapása Lohvica térségében találkozott, 
bekerítve a Délnyugati Front 21., 40., 37. és 26. hadseregeit, amelyek a 
súlyos harcokban nagy veszteségeket szenvedtek. E nagy arányú bekerítésre 
azért kerülhetett sor, mert a szovjet főparancsnokság — lebecsülve a front 
csapatainak nehéz helyzetét — Kijevnek végsőkig való tartását követelte 
és nem engedélyezte időben a visszavonulást. Szeptember 17-én este hagyta 
csak jóvá a főparancsnokság Kijev feladását, s ezt követően az egymástól 
elszigetelten küzdő szovjet csapatok sorra kísérletet tettek a körülzárásból 
való kitörésre. Ez egy részüknek sikerült is, ám több tízezer fő nem kerül
hette el a hadifogságot.105 A németek szeptember 19-én bevonultak a szovjet 
csapatok által kiürített Kijeybe. 

Az 1. német páncélos csoport sikerei fokozatosan tehermentesítették a 
gyorshadtest Dnyeper menti védelmét. Szeptember 27-én az 1. gépkocsizó 
dandár védőkörletének egy részét átvette a 4. német őrezred, másnap pedig 
megkezdődött az 1. lovasdandár kivonása és Znamenyka körzetében való 
összpontosítása, honnan október 5-től hazaszállításra került.106 Október 6-án 
a gyorshadtest befejezte a biztosítást a Dnyeper mentén és visszakerült a 
17. Német Hadsereg alárendeltségébe. 

A 17. Német Hadsereg parancsnoka a gyorshadtestet Izjum irányában 
rendelte támadásra, ahol a Donyecen átkelve Kupjanszk felé kellett előre
törnie, a Harkovtól északra támadó és onnan délre kanyarodó 6. Német 
Hadsereggel való találkozás céljából. Október 11-én kezdte meg ezen új 
feladat teljesítését a gyorshadtest, élén az 1. gépkocsizó dandárral, amely 
Dnyepropetrovszkon keresztül nyomult előre. Novomoszkovszkig zavarta
lanul haladt a menet, ott azonban végetért a műút és a csapatok leragadtak 
az előző nap megindult esőzéstől felázott talajon. Ezen a napon a hadtest
törzs 70 gépkocsijából csak öt tudott nagynehezen elvergődni Golubovkára, 

104 HIL. Kárpá t - c sopor t anyaga , VKF. 5552/c. sz. l . o. 
105 A Szovjetunió Nagy Honvédő H á b o r ú j á n a k tö r t éne te 1941—1945. 2, köt . 93—96. o. 
106 HIL. 1941. évi nap i je len tések 630., 632. o. VKF. 233. doboz. - ' • 
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az új harcálláspontra.107 A hadtestparancsnökság a helyzeten úgy próbált 
segíteni, hogy két lépcsőre tagolta a hadtestet. Mindkét dandár gépkocsizó 
zászlóaljait lecsökkentette egy-egy századdal, s azok Botond terepjáró gép
kocsijait és gyalogsági nehézfegyvereit elosztotta a többi alakulat között, 
így a 2. lépcsőben dandáronként állva maradt kb. 2000 ember és 700 nem 
terepjáró gépjármű, valamint a hadtest összes kerékpáros zászlóalja, a 
közepes tüzérosztályok és a műszaki századok egy része. Ezek az intézke
dések valamit könnyítettek a helyzeten és a hadtest első lépcsője folytatni 
tudta előnyornulását. Az 1. gépkocsizó dandár — élén a 3. gépkocsizó zászló
aljjal — október 21-én benyomult Mecsebelovkába, ahol megütközött egy 
szovjet utóvéddel.I08 A 2. gépkocsizó dandár lassan felzárkózott az 1. mellé. 
A járhatatlan tereppel való küzdelem teljesen kimerítette a csapatokat, 
amelyek csak október 30-án érték el a Donyec folyót az Tzjum, Bogorodics-
noje szakaszon. Erre az időre a gyorshadtest már annyira meggyengült — 
nem az emberveszteség, hanem az anyag és a technika hasznavehetetlensége 
miatt —, hogy csupán három, három és fél zászlóaljnyi harcképes ereje 
maradt, két-három könnyű tarackos és egy-két légvédelmi gépágyús üteg
gel, harckocsik és páncélgépkocsik néücüL*"9 

A vezérikari főnökség és a német főparancsnokság ezért megegyezett, 
hogy a gyorshadtestet kivonják a hadműveletekből és hazaszállítják. A fel
váltás november 6-án kezdődött, a hazaszállítás 24-én. 

* 

A háború alakulása Werth vezérkari főnökben azt a véleményt alakította 
ki, hogy a német haderő erőfeszítéseit újabb magyar csapatok bevetésével 
kell segíteni. Ebben a kérdésben a kormány tudta nélkül levelet írt Haider 
vezérezredesnek és felajánlotta, hogy nyolc dandárt küld a keleti arvonalra. 
Ezt követően augusztus 19-én a kormányhoz is memorandummal fordult, 
amelyben négy-öt hadtest önkéntes felajánlását követelte.110 Werth megvá
dolta a politikai vezetést, amelynek magatartása szerinte hozzájárult ahhoz, 
hogy a „Dél" hadseregcsoport Lvov körzetében tervezett nagy bekerítő had
művelete nem sikerült. x 

A vezérkari főnök memoranduma nem érte el célját. Ebben az időben 
a csatlós kormányokra még nem nehezedett olyan erős német nyomás, mint 
a moszkvai csata után.- Még nem léptek fel követelésekkel, érdekeik képvi
seletére elegendőnek tartották bérenceik működését. Horthy kormányzó és 
Bárdassy miniszterelnök, külső nyomás nélkül cselekedve, nem látták szük
ségesnek, hogy kérés nélkül újabb csapatokat ajánljanak fel a németeknek. 
Horthy e (mellett saját „legfelsőbb hadúri" jogait látta megcsorbítva Werth 
önálló kezdeményezésétől és Bárdossyt is sértette a vezérkari főnök memo
randuma. Az elutasításban azonban a legnagyobb szerepet Szombathelyi 
altábornagy szeptember elején a kormányzónak átadott emlékirata ját
szotta.111 

Szombathelyi altábornagy az arcvonalon szerzett tapasztalatai alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy a „villámháború" véget 'ért, hosszú harc
cselekményekre kell számítani. Véleménye szerint ebből a tényből a politi-

107 Zsedényi Zoltán: i. m. 28. o. 
108 A mecsiebelovkal harcot irészletesen ismerteti Major Jenő vezérőrnagy és Szentgyörgyi 

Zoltán százados cikke a Magyar Tartalékos Tisztek Lapja 1942. szeptember 20-1 számában. 
109 Zsedényi Zoltán: i. m. 31. o. 
110 Szövegét lásd Horthy Miklós titkos iratai. Budapest. Kossuth., 1963. 300—307. o. 
Hl Kádár Gyula szartat Szombathelyi augusztusban Horthy Istvánnak fejhette ki a há

ború alakulásával kapcsolatos eígondolásat, s aninak biztatására foglalta irásba. A kormány
zóval Horthy István hozta össze Szombathelyit. Lásd Kádár Gyula vissza emlékezése. HIL. 
Kézirattár. A memorandum található: Országos Levéltár, Filmtár. Háborús bűnösök peranyaga 
7887. sz. doboz; IX.—149—159. o. 
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kai vezetésnek le kell vonnia a szükséges következtetéseket, aszerint ala
kítva a további állásfoglalásokat, hogy mit kíván a saját érdek.112 

Horthy szeptember elején konzultációra hívta magához Werthet és Szom
bathelyit. Mindkét katonai vezető előadta nézeteit a kormányzónak, aki 
Szombathelyi álláspontját fogadta el.113 Werth megbukott. Szeptember 6-án 
Horthy (felmentette őt és Szombathelyi altábornagyot nevezte (ki a vezérkar 
főnökévé. Horthyt és Bárdossyt már az új vezérkari főnök kísérte másnap 
Hitler főhadiszállására, ahol szeptember 10-ig tárgyaltaik a német vezetőikkel. 
A tárgyalások során megállapodtak abban, hogy a gyorshadtestet, amely 
elvesztette anyagának és harci technikájának zömét, a németek újból föl
szerelik s az a hadműveleti területen marad a folyamatban levő hadműve
letek befejezéséig, de legalább október 15-ig.114 

Mint ismeretes, a gyorshadtest tényleg a hadműveleti területen maradt, 
de a németek nem tartották be a megállapodást: a gyorshadtest felszerelé
sére semmit sem adtak. Mégis, ilyen körülmények között egészen november 
6-ig működtették és csupán akkor egyeztek bele hazaszállításaiba, mikor 
már semmi hasznát nem vehették. 

Horthy és a kormányelnök a német ígéretekben megnyugodva tértek 
haza a főhadiszállásról. A Hitlerrel és a német katonai vezetőkkel folytatott 
tárgyalások kielégítették őket. Azt hitték, eddigi mértékű katonai részvé
telükkel, illetve a megszállási feladatokra megígért négy hadosztály rendel
kezésre bocsátásával eleget tettek a „bolsevizmus elleni kereszteshad járat" 
iránti kötélességüknek. Ám a Bárdossy 1941. szeptember 11-i rádióbeszédé
ben (mondottak — „A német haderő oldalán és a irégi fegyveribarátság szel
lemébein hozzuk meg a magunk áldozatát ebben az új ikereszteshábarú-
ban"115 — már nem a miniszteremök szándékainak megfelelően, hanem a 
benyújtott német igények szerint valósultaik meg. 

A német hadvezetés az újabb igényeket az eddig bevált módon, a magyar 
vezérkarral történt közvetlen megegyezés formájában kívánta érvényesíteni. 
Paulus október 20-án telefonon kérte László tábornok, hadműveleti cso
portfőnököt, hogy a már küldött négy dandáron kívül még sürgősen két 
dandárt bocsásson rendelkezésre. Roeder ezredes, a magyarországi német 
szállításvezetőség parancsnoka ugyanaznap minél több magyar vasútépítő 
alakulat kiküldését kérte a megszállt keleti területre.116 A kérés végül kor
mányközi tárgyalások anyaga lett, s Bárdossy természetesen nem tagadta 
meg annak teljesítését. 

A Kárpát-csoport megindulásától a gyorshadtest kivonásáig a harcokban 
44 444 fő (1594 tiszt és 42 850 katona) vett részt.117 Ebből a gyorshadtest 
létszáma kereken 24 000 fő volt. A veszteség halottakban és eltűnteikben 
4524 fő (208 tiszt és 4316 katona) volt.118 E mellett a csapatok harci techni
kában is igen jelentős anyagi veszteséget szenvedték. Elveszett 1200 gép
jármű, 30 repülőgép, 28 löveg, a kis harckocsik 100, a könnyű harckocsik 
80 és a páncélgépkocsik 90 százaléka.119 

A gyorshadtest szereplése világosan, bizonyítja, hogy a magyar hadsereg 
egyáltalán nem volt alkalmas és felkészült háború viselésére. Pedig a gyors-

112 Ebben az é r t e l emben í r a memorandumirő l C. A. Macartney: October fif teenth. Edin-
burg , Univers i ty Publ ica t ions , 1961. 2. köt . 54. o. 

113 Uo. 
114 A tá rgya lások a n y a g á r a lásd Országos Levéltár , Szent-Iványi kéz i ra t , 687—689. o. 
115 Külügyi Szemle, 1941. december , 608—609. o. 
116 juhász Gyula: i. m. 68. o. 
117 HIL. VKF. 4410/eln. 1. vkf. 1942. sz. 
118 u o . VKF. 692/eln. 1. vkf. 1942. sz. 
119 Uo. Békeelőkészí tő bizottság ka tona i i ra ta i . 37161/eln. 1945. sz. 
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hadtest az egész hadsereg legkorszerűbb magasabbegysége volt; hadrend
jébe tartozott az összes harckocsi és páncélgépkocsi, á gépkocsizó gyalogság, 
valamint a gépvontatású tüzérség nagy része. Áan az alkalmazás során 
nagyon hamar kiderült, hogy ez a magasabbegység sem felel meg a vele 
szemben támasztott követelményeknek. Mindenekelőtt kiütköztek a szer
vezetében rejlő hibák. A gépkocsizó dandároknak és a lovasdandároknak 
egy magasabbegységbe történő összevonása még biztosított bizonyos kombi
nációs lehetőségeket a hadtestparancsnok számára, mert ahol a terep- és út
viszonyok nem kedveztek a gépkocsizok mozgásának, ott használható volt a 
lovasság. Ám ezt a lehetőséget csak kevéssé engedte kihasználni a lovasdan
dár rossz szervezése. Amiatt, hogy a lovasszázadok lóállományának kéthar
madát a polgári életből kellett bevonultatni, a dandár tele volt idomítatlan, 
nyereghez nem szokott lovakkal, amelyek nem bírták a szokatlan igénybe
vételt és sorra elpusztultak. A veszteségek már az első hónapban oly nagyok 
voltak, hogy a ló nélkül maradt huszárokból ezredenként egy-egy gyalogszá
zadot kellett szervezni. A huszárezredek nem tudták tartani a páncélos 
zászlóalj menetsebességét, gyakran lemaradtak. A dandár mozgása nehéz
kes, tűzereje pedig kicsi volt, legfőképpen ez okozta a használhatóságának 
rohamos csökkenését. 

A gépkocsizó dandárok szervezetét is korszerűtlenné tették a kerékpáros 
zászlóaljak. Ezek csupán műúton tudtak haladni, a földutakon teljesen tehe
tetlenné váltak. A találkozóharcok alkalmával rendszerint megkésve, kime
rülten értek az összecsapás színhelyére, menetben nagyon megnyújtották a 
dandár menetoszlopát, pihenőben pedig megnövelték az éjjelezési körletet. 
A kerékpárok hamar tönkrementek. 

A gyorshadtest hadrendi elemeinek — harckocsi, gépkocsizó és kerék
páros zászlóaljak, huszárezredek, fogatolt és gépvontatású tüzérség, fogatolt 
és gépkocsizó vonat — menetsebessége közti jelentős különbség nemcsak 
gyakori lemaradásókat okozott, hanem zavarokat idézett elő az összeköt
tetés és ellátás megszervezésében is. 

A harccselekmények során komoly nehézségeket okozott a dandárok tűz
erejének elégtelensége. A dandárparancsnok a megerősítésül kapott tüzér
séggel együtt összesen hat üteggel rendelkezett. Ebből négyet már menetek 
alikalmával kénytelen volt zászlóaljainak alárendelni, így saját tartalékában 
összesen két üteg maradt. Ez a tűzerő a dandárparancsnok kezében kevés 
volt ahhoz, hogy 'hatékonyan beleavatkozhasson a harcba a döntő szaka
szon. Különösen gyenge volt a dandár páncélelhárítása. 

A dandárszervezet célszerűtlen voltára vezethető vissza az a sajátos gya
korlat, amely menetek és harccselekmények megszervezésekor menet- ille
tőleg harccsoportok létrehozásában jutott kifejezésre. A dandárok ugyanis 
— közbeeső intézkedési szerv nélkül — zászlóaljakra és közvetlen alakula
tokra tagozódtak. A rájuk bízott mindenfajta feladat ugyanakkor az erők 
és eszközök eredeti hadrendtől eltérő csoportosítását követelte meg. Ez a 
körülmény és a vezetés megkönnyítése vezette a dandárparancsnokokat 
menet- és barccsoportok létrehozására. Ezeket a csoportokat, amelyek össze
tétele mindenkor a feladatoktól függött, a parancsnokokról nevezték el. 
A megoldással lényegében a dandárszervezetből hiányzó ezredparancsnakot 
pótolták. 

A háború nem maradt hatástalan a gyorshadtest erkölcsi-politikai szelle
mére sem. A hadbalépést a hivatásos tisztek zöme németbarátságánál és 
szovjetellenességénél fogva örömmel fogadta. Hitt a világháború recept
jében, bízott a hitleri hadsereg verhetetlenségében és lebecsülte a szovjet 
hadsereget. Gyors és könnyű győzelmet remélt, amely előléptetést, kitün
tetést és a zsákmányban való részesedést jelent számára. Ám a háború 
véres valósága a gyorshadtestben szolgáló hivatásos tisztekkel viszonylag 
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hamar kezdte megértetni, hogy a szovjet hadsereg nagyon kemény ellenfél, 
s a remélt győzelmi séta csak álom. A hadtest kivonása után írt jelenté
seiteben éppen ezért őszintén felfedték a kiképzés, fegyverzet, felszerelés 
és hadseregszervezés terén megmutatkozó hiányosságokat. Érdemes meg
jegyezni, hogy a hadüzenet után a központi szervekben dolgozó tisztek való
sággal tülekedtek a hadibeosztásért, de a harctérre vágyás azonnal meg
szűnt, amint ismertté váltak a gyorshadtest alkalmazása (körüli tapasztala
tok. A bevonult tartalékos tisztek nagyjából hasonlóan vélekedtek a háború 
kimeneteléről, mint a hivatásosak. A különbség csupán az, hogy nem éltek 
annyira a korábbi német katonai sikerek bűvöletében és a Szovjetuniót 
nem tartották veszélyesnek az országra. Az egyik jelentés szerint: ,,. . , a 
tartalékos tisztikar nagy része nem volt áthatva attól a tudattól, hogy 
Szovjet-Oroszország szomszédsága offenzív veszélyt jelent az országra. így 
hiányzott a lelkekből az a rúgó, amely a csapatot ereje teljes megfeszítésére 
készteti.120 

A katonák széles rétegei a háborúval és annak céljaival szemben közöm
bösök voltak. Magatartásukra elsősorban a gazdasági nehézségeik, az egyre 
rosszabbodó megélhetési viszonyok gyakoroltak hatást. A háborúban való 
részvételért nem lelkesedtek, de nem is tanúsítottak azzal szemben ellen
állást. A propaganda hatása alatt elhitték, hogy a háború rövid ideig fog 
tartani és hamarosan leszerelhetnek. Ez a magatartás — elsősorban anyagi 
okokra visszavezethetően — rövidesen megváltozott és a katonák között 
háborúellenes hangulat kezdett kialakulni. A háborúellenesség nem párosult 
a háború jellegének felismerésével, a szovjet nép jogos önvédelmének elis
merésével, csupán a frontszolgálat hátrányos következményei váltottak ki. 
Jól mutatja ezt a 12. kerékpáros zászlóalj liangulatjelentése, mely szerint: 
„A legénység átoknak tartja, hogy a gys. hdt-hez tartozik, most az összes 
harcokat ő csinálja végig, emellett elveszítette a múlt őszi, ez év tavaszi, 
nyári és őszi kereseti lehetőségeit, amíg a többiek otthon jól keresnek és 
az állam nem kárpótolja őket. E tekintetben a tisztikar sem tud kézzelfog
ható érvekkel ellenkező irányban befolyást gyakorolni. Mindenki azt várja, 
mikor kerülhet haza."121 Az ilyen formában és módon megnyilvánuló elége
detlenség azonban amellett is bizonyít, hogy a katonák nem érezték magu
kénak a háborút és rávilágít a hadsereg erkölcsi-politikai állapotának inga
tagságára. 

Az elmondottak egyúttal kiáltóan cáfolják azt a (magabiztos, de teljesen 
megalapozatlan véleményt is, amelynek Lengyel Béla volt horthysta tábor
nok így adott kifejezést: „Ami azonban anyagban hiányzott, azt kiegyenlí
tette a csapatok szelleme és jobb kiképzése, valamint a jól képzett 
vezetés."122 

A gyorshadtest szereplésében, mint cseppben a tenger, tükröződnek a 
Horthy-hadsereg összes jellemzői, sorsában előrevetette árnyékát mindaz, 
ami erre a hadseregre várt a Szovjetunió elleni rablóháborúban. 

120 HIL. Kárpát-csoport >ainyaga. Rakovszky György vőrgy. jelentése. 
121 Uo. 2/1/5552/b. sz. 
122 ,,W,as ihm aber 'an Material fehlte glichen der Geist und die bessere Ausbildung der 

Truppe sowie die geschulte Führung aus." (Lengyel: i. m. 960. o.) 
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ШАНДОР ТОТ 

ПОДВИЖНОЙ КОРПУС ХОРТИСТСКОЙ АРМИИ В ГРАБИТЕЛЬСКОЙ 
ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО С О Ю З А 

к 25 летней годовщине 

Резюме 

Немецко-фашистское военное руководство в плане «Барбаросса» официально не 
считалось с венгерской армией, но это не означало то, что оно отказалось бы от её 
участия в агрессии против Советского Союза. Оно стремилось к тому, что Венгрия 
добровольно по своему самостоятельному решению участвовала в войне. В этих своих 
намерениях оно получило полную поддержку фанатических противо-советских хорти-
стких военных деятелей, у которых было головокружение от немецких успехов «мол
ниеносной» войны. Они в интересах участия в войне оказали сильный нажим на пра
вительство, которое в начале придерживалось к мнению: присоединяться только по 
немецкой просьбе. 

Организация, вооружение и обучение венгерской армии совершенно не удовлет
ворили современным требованиям. Руководители несмотря на это, направили её в вой
ну потому, что они недооценивали силу и возможности советской Красной Армии и 
переоценивали гитлеровские вооружённые силы. Они расчитывали на кратковремен
ную войну и своим участием в ней хотели добываться заслуги к удовлетворению 
своих новых территориальных требований. 

Венгерское главное командование начало войну с группой «Карпат». Группа «Кар
пат» состояла из 1. горной бригады, 8. егерской бригады, а также из подвижного кор
пуса состоящего из 1. и 2. моторизованной бригады и 1. конной бригады. Группа 
«Карпат» проводила преследование до 8-ого июля 1941 года до выхода к Днестру, 
но с этим она не могла помещать отходу советских войск. С 9-ого июля 1941 года, 
подвижной корпус участвовал в дальнейших операциях в составе 17. немецкой армии, 
остальные силы группы «Карпат» выполняли оккупационные задачи. 

Подвижной корпус, продвигаясь вперёд в направлении гг. Каменец—Подольск— 
Первомайск, получил роль в битве при Умане, целью которой являлась окружение 
основных сил Советского Югозападного Фронта немецкой Южной группой войск. 

Ни в битве при Умане, ни в последующем ударе направленном к Николаеву, под
вижной корпус не мог удовлетворить предъявленным к нему требованиям. Он не был 
в состоянии выполнять роль быстроходного соединения. После сражения при Н и к е 
лаеве подвижному корпусу необходимо было организовать длительный отдых, а по
том с конца августа до 6-ого октября поручить обеспечение реки по берегам Днепра. 
Конная бригада после этого была снята с фронта и направлена домой. Две моторизо
ванные бригады наступали дальше к Донецу, что достигли у Изюма. Здесь кончилось 
и их участие и после 15-ого ноября они также были сняты с фронта. 

Подвижной корпус потерпел сравнительно небольшой ущерб в личном составе, 
но в более значительной мере была уничтожена его боевая техника. Хотя подвижной 
корпус не выполнял значительную роль в боевых действиях всё таки ясно доказалась 
его неподготовленность и непригодность. В его выступлении и судьбе уже в началь
ный период отражалась всё, что возагалось на хортистскую армию во второй миро
вой войне. 
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SÁNDOR TÓTH 

DAS SCHNELLARMEEKORPS DER HORTHY-ARMEE 
IN DEM RAUBKRIEG GEGEN DER SOWJETUNION 

Auf den viertel jahrhundertigen Jahrestag 

Rezension 

Die deutsche faschistische Kriegsführung rechnete offiziel in dem Plan 
„Barbarossa" mit der ungarischen Armee nicht, das bedeutete aber nicht, dass 
sie auf die Teilnahme derselben in der Aggression gegen die Sowjetunion ver
zichtet hätte. Ihr Bestreben ging dahin, dass Ungarn sich freiwillig, aus eigenem 
Antriebe in den Krieg einschalte. In dieser Absicht bekam sie totale Unterstüt
zung von den verblendeten sowjetfeindlichen und durch die Erfolge des deut
schen „Biltzkrieges" betäubten horthystisch'en Militärleitung, welche im Interesse 
des Eintrittes einen kräftigen Druck auf die Regierung ausübte, die den Beitritt 
anfangs an die deutschen Aufforderung gebunden hat. 

Die Organisierung, die Bewaffnung und die Ausbildung der ungarischen Armee 
hait den Forderungen der Zeifrgemässheit ganz und gar nicht entsprochen. Ihre 
Leiter führten sie doch in den Krieg, weil sie die Kraft und die Möglichkeiten 
der sowjetischen Roten Armee abgeschätzt und die hitleristische Streitkräfte 
überschätzt haben. Sie rechneten auf einen kurzen Krieg und mit der Teilnahme 
in demselben wollten sie sich zu der Befriedigung ihres neuen Gebietsanspru
ches ,; Verdienste" erwerben. 

Die ungarische Kriegsführung schaltete sich in den Krieg mit der Karpaten-
Gruppe ein. Zu der Karpaten-Gruppe gehörte die 1. Gebirgsbrigade, die 8. Grenz
jägerbrigade, dann das aus den 1. und 2. motorisierten Brigaden und aus der 1. 
Kavalleriebrigade stehende Schnellarmeekorps. Die Karpaten-Gruppe übte bis 
zum 8ten Juli 1941 bis zur Erreichung des Dnjestrs Verfolgungskampftätigkeiten 
aus, damit konnte sie aber den Rückzug der sowjetischen Truppen nicht stören. 
Von 9ten Juli 1941 nahm das Schnellarmeekorps in den weiteren Operationen in 
der Unterordnung der 17. deutschen Armee teil, die anderen Teile der Karpaten-
Gruppe haben Besatzungsaufgaben versehen. 

Das Schnellarmeekorps beteiligte sich in der Richtung Kamenjez—Podolsikij— 
Perwomajsk vordringend, in der Schlacht bei Uman, welche das Ziel hatte, die 
Hauptkräfte der sowjetischen Südfront durch die "deutsche Heeresgruppe Süd 
umzuzingeln. So in der Schlacht bei Uman, wie in dem, der vorigen Schlacht 
folgenden, gegen Nikolajew versetzten Schlag konnte das Schnellarmeekorps den 
Forderungen nicht entsprechen, es nicht fähig war die Rolle einer schnellbewe
genden höheren Einheit zu erfüllen. Nach der Schlacht bei Nikolajew benötigte 
es auch eine längere Ruhe, dann hat es vom Ende August bis 6. Oktober entlang 
des Dnjeprs Flussicherung versehen. 

Danach hat man die Kavalleriebrigade aus der Frontlinie entzogen und nach 
Hause transportiert, die zwei motorisierten Brigaden drangen gegen die Donez 
vor, welche sie bei Isjum erreicht haben. Hier beendete sie ihre Rolle und nach 
dem 15ten November wurde auch sie aus der Fronitlinie entzogen. 

Das Schnellarmeekorps hat verhältnismässig mindere Verluste an Menschen 
erlitten, aber in desto grösserer Proportion ging ihre Kampf technik zugrunde. 
Obzwar sie keine bedeutende Rolle in den Kampftätigkeiten gespielt hat, hat sich 
ihre unausreichende Rüstung und ihre Untauglichkeit in vollem Mass erwiesen. 
Schon in der Anfangszeit hat sich der Schatten in seiner Rolle und in seinem 
Los alldas vorausgeworfen, was auf die Horthy-Armee während des zweiten 
Weltkrieges gewartet hat. 
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AZ ANGOL-AMERIKAI HADÁSZAT NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A MÁSODIK VILAGHABORÜBAN 

I. RÉSZ 

Rázsó Gyula 

1. A kérdés felvetése és historiográfiája 

Több mint húsz esztendő telt el azóta, hogy a világtörténelem legnagyobb 
háborújában elhallgattak a fegyverek. É borzalmas világégés után csaknem 
negyvenmillió halott, lerombolt falvak és városok ezrei, elpusztított emberi 
javak és súlyos, megoldatlan problémák maradtaik örökül. A romok helyén 
új városok épültek, s az ember — e történelmileg oly rövid idő alatt — 
hatalmas, korábban elképzelhetetlen gyorsasággal haladt előre a fejlődés 
útján. 

Öriási változások mentek végbe a haditechnikában is. Az új termonukleá
ris fegyverek és az interkontinentális rakéták teljesen átalakították a had
művészetet, s érezhetően befolyásolták a politikai és gazdasági helyzet ala
kulását is. Hatásukra a második világháború még oly pusztító hagyományos 
fegyverekkel vívott harcait ma már olyan korszerűtlennek és jelentéktelen
nek tarthatnánk, hogy — Ingersoll, amerikai katonai író szavait idézve — 
,,nehéz az embernek túltenni magát azon az érzésen, hogy mindaz, amit 
itt látott és tapasztalt, ma már idejét múlta".1 

Ám az atomfegyverek, az irányított lövedékek, a világűr meghódításá
nak korában sem hagyhatjuk figyelmen kívül a múlt hadtörténelmi tapasz
talatait. Különösen áll ez a második világháborúra, amely — mint az előb
biekben már érintettük — számos, máig is megoldatlan, elevenen ható prob
lémát hagyott ránk. E kérdések helyes megválaszolása nemcsak történelmi 
szempontjából értékes számunkra, hanem a jelen politikai és katonai hely
zet megítélésében is konkrét segítséget nyújt. 

A második világháború tapasztalatainak elemző vizsgálata sok bonyolult 
kérdés megoldását teszi lehetővé. Közülük — nézetem szerint — elsősorban 
a hadászat problematikájával szükséges foglalkoznunk. ,,A hadászat ugyanis 
vezető szerepet játszik a hadművészetben. Elmélete az ország rendelkezé
sére álló valamennyi katonai erő és eszköz háborús felhasználását vizs
gálja."2 A hadművészet többi része — a hadműveleti művészet és harcászat 
— ily módon alárendelt helyzetben van a hadászathoz viszonyítva. A há-

1 Ingersoll, R.: Szigorúan titkos. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1957. 93. o. v 

-' Hadászat. Szerk. SzoKolovszKij. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1964. 16. o. 
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ború, a hadtudomány leglényegesebb kérdései tehát a hadászat fogalom
körébe tartoznak. 

Ezek előtérbe állítását az is indokolja, hogy a hadászat törvényszerűségei 
és alapelvei maradandóbb értékűek, nehezebben változnak, mint a technika 
fejlődésére közvetlenebbül reagáló harcászat és hadműveleti művészet elvei. 
Az elmúlt háborúk — így a második világháború — katonai tapasztalatai 
közül éppen ezért a hadászat nyújthatja a ma hadművészete számára a 
legtöbb és legmaradandóbb értékű tanúiságot. 

A hadászat kérdéseit azonban nem vizsgálhatjuk önmagukban, a politi
kától és gazdaságtól elkülönítve. 

Az a tétel, hogy ,,a háború a,politika folytatása más, erőszakos eszkö
zökkel",3 egy háborúban sem nyilvánult meg olyan világosan, mint 1939 
és 1945 között. A német „totális" háború és a „blitzkrieg" elmélete; az 
angolszász perifériális, halogató, óvatos hadászat; a franciák merev véde
lemre alapozott katonapolitikája kizárólag katonai okokkal nehezen lenne 
megmagyarázható. Hasonlóan fontosnak kell tartanunk a gazdasági poten
ciáinak a hadművészetre gyakorolt, döntő befolyása vizsgálatát is. A gaz
dasági tényezőnek még sohasem jutott ilyen meghatározó és félreismerhe
tetlen szerep, mint a második világháborúban. Ettől ugyancsak elválaszt
hatatlan a harmadik fő probléma: a haditechnika közvetlen vagy közvetett 
hatása a hadászati elvek fejlődésére. Itt elégségesnek látszik, ha röviden 
utalunk a tűzerő és a mozgékonyság viszonyának újabb változására, melyet 
a páncélosok és (repülőgépek tömeges alkalmazása tett lehetővé; az erőd
rendszerek csökkenő szerepére; a közlekedés és híradástechnika megnöve
kedett jelentőségére a vezetés és az ellátás megszervezésében és egyes új 
fegyverfajták megjelenésének vagy tökéletesítésének fontosságára (tenger
alattjáró rádiólokáció, távirányítású rakéta, hőlégsugaras repülőgép, atom
fegyver stb.). 

A fenti tényezők forradalmasították a hadviselést.4 Ez elsősorban abban 
mutatkozott meg, hogy a legtöbb hadművészeti alapelv — mozgás, erő
koncentráció, meglepés, támadás stb. — jelentősége módosult, illetve új 
értelmezést kapott.5 Űj problémák merültek fel, mint például a háborúnak 
világm>éretűvé történő válása, mely a koalíciós /tervezésben is teljesen új 
utakra vezetett, a „közvetett." vagy közvetlen (megközelítés „stratégiája",1' 
a korlátozott háború új értelmezése,7 a háború kezdeti időszakának proble
matikája stb. 

A második világháború hadművészetének egyik kétségtelenül legjelentő
sebb kérdése az angolszász hatalmak hadviselésének, mindenekelőtt hadá
szatának értékelése. Egyáltalán nem véletlen, hogy a második világháború 
könyvtárakat betöltő irodalmából a legtöbb mű részletesen foglalkozik ezzel 
a kérdéssel. Azt is leszögezhetjük, hogy egyetlen kérdés sem váltott ki 

3 Clausewitz, C. V.: A háborúiról. I. köt. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1962.' 49 .o. 
4 Ezt a forradalmat — természetesen — nem mérhetjük >a termonukleáris fegyverek és 

az egész földre kiterjedő hatósugarú interkontinentális rakéták hatásának méretével. Vi
szont kétségtelen tény, hogy ezt megelőzően a második világháború hozta a legnagyobb 
mennyiségi és minőségi változást a hadművészlet történetében, s e változást már joggal te
kinthetjük forradalminak. 

"> Burne, A. H.: Strategy in World War II. Harrisburig, Military Service Publ. 1947. 1—29. o.; 
Kesserling, A.: Gedanken zum zweiten Weltkrieg. Bonn, Athenäum, 1955. 43—45. o.;Fuller, J. 
C. O.: The second World War. New York, Duele—Sloan—Pearce, 1962. 52—68. o.; Pogue, F. C: 
The Supreme Command. Washington, Gov. Print. Off. 1954. 249—256. o., 268—298. o. 

6 Tulajdonképpen a Delbrück féle „Ermattungsstrategie" új, korszerűsített változata, 
mely a politikai, gazdasági és társadalmi (tényezőknek, a hadműveletekben pedig a manő
vereknek lényegesen nagyobb szerepet tulajdonít, mint az úgynevezett „döntő csatá"-nak. 
Az elmélet alkotója Liddell Hart angol ikätanai teoretikus. Lásd Liddell Hart, B. H.: Strategy. 
The indirect Approach. London, Prager, 1954. 420. o. 

7 Osgood, H. L.: Limited war. Chicago, Undo Pres, 1960. 315. o.; Slessor, J,: Strategy in the 
Missile Age. London, Cassel, 1957. 329. o.; Mustéin—Szlobogyenko: A burzsoá hadtudomány. 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1957. 325—328. o.; Szkopin: Militarizmus. Budapest, Zrínyi Kiadó, 
1961. 517—522. o.; Liddell Hart: i. m. 332—335. o. 
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olyan éles vitát, egyik sem részesült olyan egymástól különféle elbírálásban 
mint ez. 

Ezt mindenekelőtt az angolszász hatalmak háborús politikájának kettős
sége, tisztázatlansága okozza. Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Álla
mok igazságos háborút viselt a fasiszta blokk ellen, s az antifasiszta szö
vetségbe az első szocialista ország, a Szovjetunió is beletartozott. Az a 
Szovjetunió, melynek meggyengítése — s ha lehet megsemmisítése — 1917 
óta az angol—amerikai külpolitika egyik legfontosabb, mindvégig szem 
előtt tartott célját jelentette. Az angolszász külpolitika céljai ezen a téren 
legfeljebb oly mértékben módosultak, hogy a fő ellenségnek Németországot 
tartották, s erőfeszítéseiket e veszélyes vetélytárs leküzdésére összpontosí
tották. Szovjetellenes politikájuk azonban befolyásolta ezt a-helyes politikai 
és hadászati koncepciót, s gyakran oly elhatározásokra vezetett — a „drôle 
de guerre" 1939-ben, Churchill bakui partraszállási ötlete 1939 telén, a máso
dik front eltolása 1944-ig, az angolok hadászati elképzelései a Földközi-
tenger keleti medencéjében, a Balkánon és Olaszországban stb. —, amelyek 
végeredményben nem segítették elő, hanem hátráltatták a szövetségesek 
végső győzelmét. 

Rendkívül tanulságos az angolszász szövetségesek egymás közötti viszo
nyának tanulmányozása is. Marshall tábornok, az Amerikai Egyesült Álla
mok egyesített vezérkarának a főnöke ugyan arról ír összefoglaló jelenté
sében, hogy „sohasem történt még, hogy két szövetséges ország katonai 
erőkifejtését ennél tökéletesebb együttműködésben határozta volna meg."8 

Ez az együttműködés azonban — mint erről a későbbiekben magunk is 
meggyőződhetünk — korántsem mutatott ennyire idillikus képet. A szö
vetséges hatalmak önálló imperialista politikai céljai, katonai helyzetük, s 
mindezek folyamányaként az egyes hadászati kérdésekről vallott eltérő el
képzeléseik — mindenekelőtt a Földközi-tenger hadászati jelentőségének 
gyökeresen különböző értékelése — jelentős ellentéteiket váltott ki közöttük. 

Hadművészetileg pedig elsősorban a kombinált hadműveletek, a hadászati 
bombázások, a technikai, elsősorban haditengerészeti és légi fölényre ala
pított perifériális hadászat alkalmazásának tanulmányozásától várhatunk a 
mai megváltozott viszonyok között is érvényes pozitív és negatív tanul
ságokat. 

A fentiekből könnyen következtethető, hogy a nyugati hatalmak második 
világháborús hadászatának értékelése rendkívül különböző az egyes szer
zőknél. Kétségtelen, hogy az osztályérdekéken túl a szerzők nemzeti hova
tartozása is erősen befolyásolja nézeteiket, és bizonyos kérdésekben nem is 
lehet felismerni esetleges egyéni véleményüket sem. Ilyen homogén állás
foglalással találkozhatunk például az angol szerzőknél, amikor a brit biro
dalom imperialista magáncéljainak leginkább megfelelő földközi-tengeri 
hadászatot elemzik,9 vagy a normet burzsoá történészeknél, amikor egysé
gesen elhibázottnak tartják a „feltétel nélküli megadás" követelését és a 
szovjet—amerikai együttműködést a háború befejező szakaszában.10 E kér
désben azonban természetesen találkozik a véleményük számos, szovjet-
ellenességéről közismert angol hadtörténésszel — Fuller, Liddell Hart, 

8 Marshall, G.: így győztünk. Budapes t , F rank l in ; 1946. 24. o. 
9 Bryant, A.: The T u r n of the Tide. 1939-^1943. London, 1956. pass im. ; Wilmot, Ch.: The 

g'.iruggle foir Europe . London, 1953. 48—75. o.; Montgomery: Memoirs . Cleveland—New York, 
World Pub l . 1958. 378. o.; Churchill, W.: The Hinge of Fa te . Boston, Hough ton Mifflin, 1950. 
383—394. o.; Alexander, H.: Memoirs . London, 1961. 112—138., 281—292. o. 

JO Kesserling, A.: G e d a n k e n . . . 152—156. o.; Tippaskirch, K.: Geschichte des zweiten Welt
kr iegs . 3. Aufl. Bonn, A thenäum, 1959. 432—435. o.; Speidel, H. : Invas ion 1944. Tübingen—Stut t 
gar t , Leins. 1952. 108—113., Dahms, H.: Roosevelt u n d de r Wel tkr ieg . München , Oldenbourg . 
1958. 80—84. o. 
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Thompson, Montgomery, Bryant stb.11 — és az izolacionista, jobboldali ame
rikai revizionistákkal — Beard, Chamberlin, Barnes, Kecskeméti12 — is. 

Hasonlóan egységes az álláspontja a marxista hadtörténetíróknak is — 
sajnos, nyugati marxista hadtörténész még nincs, csak néhány politisai 
történész, mint Förster és Rothstein13 —, akik a második világháború kül
politikai kérdéseit veszik elemzés alá. Ezek — Boltin, Kulis, Stern, Gyöborin, 
Telpuhovsizlkij /és mások1,4 — helyesen bírálják az angolszász kétszínű, halo
gató hadászatát, főleg a nyugat-európai második front elhalasztását róják 
fel az angol—amerikai politikai és katonai vezetés bűnéül. Közös és szintén 
egységes hibájuk viszont, hogy nem eléggé differenciáltan nyúlnak a ten
geri hadászat egyes problémáihoz.15 

Sajátságos képet adnak, és tendenciózusságukban is sok értékes adatot 
szolgáltatnak a hivatalos kiadványok. Az Amerikai Egyesült ÁBamok 80 
kötetes gyűjteményes munkát ad ki „US Army in World War II." címmel. 
E monumentális munka legnagyobb fogyatékossága, hogy nem nyújt össze
függő, egységes képet az amerikai hadsereg második világháborús szere
péről, a legtöbb kötet pusztán a katonai események és egyes szervezési 
kérdések leírásával foglalkozik, óvakodik a politikai értékelésektől. Bár a 
fő kérdésékben, természetesen, a hivatalos amerikiai felfogást képviselik, 
tehát alapjában véve elfogadják, sőt kitűnőnek tartják az Amerikai Egye
sült Államok második világháborús hadászatát, több lényeges kérdésben, 
így például az Overlord és a dél-franciaországi partraszállás (1944. augusztus 
15.) értékelésében élesen eltér a véleményük. E kérdésiben a legjobb stra
tégiai szakértőnek számító két szerző — Matloff és Leighton — ellentétes 
nézetet vall, Matloff elítéli, Leighton helyesnek tartja az „Anvil" hadmű
veletet, mint az Overlord kiegészítőjét.16 

E fogyatékosságoktól eltekintve azonban a gazdag, bár teljesen egy
oldalú forrásanyagra támaszkodó sorozat számos kötete — elsősorban 
Pogue, F. C: The Supreme Command; Matloff, M.—Snell, E. M.: Strategic 
planning for Coalition Warfare, 1941—1942; Matloff, M. : Strategic planning 
for Coalition Warfare, 1943—1944, és Leighton,. R. M.—Coakley, R. W.: 
Global logistics and strategy, 1943—1945 — hadászati kérdésekben rendkívül 
hasznos, értékes forrásanyaggal szolgál. Bizonyos fokig hivatalos kiadvány
nak tekinthető az amerikai hadászat fő kérdéseit tömören, világosan és szak
szerűen összefoglaló „Command decisions", valamint a háború és a politikai 
összefüggéseit magas szinten tárgyaló „Cold War and Total War" című gyűj
teményes kötet is.17 

Kisebb terjedelemben, „mindössze" hat vaskos kötetben jelent meg — 
Butler és Ehrmann szerkesztésében — az angol hadsereg hivatalos története, 

11 Fuller, J. C. F.: T h e Second World War . 52—68. o.; Liddell Hart, B. H.: S t ra tegy . 373—375. 
o.: Montgomery: Memoirs , 283—299. o.; Bryant, A.: T r i u m in the West, 442—447. o.; Thompson 
R. W.: T h e P r i ce of Victory. London, Constable , 1960. 257—258. o. 

12 Beard, Ch.: P res iden t Rooisevelt a n d the Coming of the War. New Haven, 1948. 489—493. 
o.; Chamberlin, W. H.: Amer i ca ' s Second Crusade , Chicago, 1951. 463—470. o. ; Kecskeméti P.: 
Strategic Su r r ende r . Stanford, Univ. Press , 1958. 290—293. o. 

13 Forster A.: Az a m e r i k a i földrész rövid pol i t ikai t ö r t éne te . Budapes t , Kossuth , 1955.: 
Rothstein, A.: The Munich Conspiracy. London, Lawrence — Wishar t , 1958. 

14 A Nagy Honvédő Hábo rú tö r téne te 1—3. köt. Budapes t , 1963—1966.; Kulís, L.: A másod ik 
front. Budapes t , Zr ínyi Kiadó, 1962.; Stern, L.: Die H a u p t t e n d e n z e n de r r ak t i onä ren Ge
sch ich t sschre ibung über den zweiten Weltkr ieg. (Probleme de r Geschichte des zwei ten Welt
krieges.) Ber ' i n , A k a d e m i e Verl . 1958. 3—34. o.; Gyeborin: A másod ik v i l ágháború tö r téne te . 
Budapest , Zirlnyi Kiadó, 1959.; Telpuhovszkij, B. Sz.: Velikaja Otecsesiztvennaja vojina Szovet-
szkogo Szojuza, 1941—1945. Moszkva, Goszpolit izd. 1959. 575. o. 

15 Kulis: i. m. 312—316.; Gyeborin: i. m. 280—284. o. 
16 Matloff, M.: S t ra tegic P l a n n i n g for Coalit ion War fa re 1943—1944. Washington , Gov. P r in t . 

Off. 413—413., 416—423., 424—426., 470—474. o.; Leighton, R. M.—Coakley, R. W.: Global Logistics 
and S t ra t egy 193—1945. Washington , Gov. P r in t . Off. 1956., 376—382. o. 

17 Command Decisions. In t r . by H. Baldwin. New York, Ha rcoh r t -Brace XIII. 479^ o.; Total 
War and Cold wa r . Ed. by H. L. Coles. Ohio Sta te Univ. P r e s s . 1962. 300. o. 
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a „Grand strategy".18 Ez magasabb színvonalú, egységesebb vonalvezetésű 
és állásfoglalása, hasznosabb munka mint a sok szerzős amerikai hivatalos 
kiadvány. Hűvösen, világosan, gyakran meggyőző erővel képviseli a brit 
birodalom politikai és hadászati nézeteit. 

A nem hivatalos feldolgozások között külön kell megemlékeznünk a rend
kívül bőséges memoár irodalomról. Csaknem valamennyi jelentősebb ka
tonai vezető — az angol Montgomery, Alanbrooke, Alexander, Wavell, Ted
der, Cunningham, Harris, az amerikai Bradley, Patton, Stilweíl, Eisenhower, 
King, Clark, Groves, Stimson, Leahy, Wedemeyer stb., stb. — papírra ve
tette második világháborús szereplésének történetét.19 Csupán Marshall 
tábornok, az Amerikai Egyesült Államok egyesített vezérkarának főnöke'20 

és Drill angol tábornagy21 nem adta ki emlékiratait a második világháború 
nevesebb angolszász hadvezérei és katonai szakértői közül. 

E művek a hivatalos kiadványoknál sokkal élesebben tárják fel a szövet
ségesek egymás közötti ellentéteit, a kölcsönös bizalmatlanság és féltékeny
ség nyomasztó légkörét, ami a szövetségesek kapcsolatait az egész háború 
alatt végigkísérte. Főleg az amerikaiak előtt különösen népszerűtlen Mont
gomery és Alanbrooke ír élesen; dilettánsoknak, tehetségteleneknek tartják 
amerikai kollegáikat, s bár Anglia egyre inkább alulmarad az óriási gazda
sági és katonai fölényben levő szövetségessel folytatott néma, de annál elke
seredettebb párharcában, ők görcsösen ragaszkodnak Anglia presztizséhez és 
— tapasztalataikra hivatkozva — maguknak kívánják fenntartani a legfőbb 
hadászati döntések jogát.22 Saját kormányukkal, s mindenekelőtt Churchillal 
szemben lojálisak, kritikájukat legfeljebb enyhe, fanyar angol iróniába bur
kolják.23 

Az ..amerikaiak — főleg Patton, Ingersoll és Morison — sem szívlelik angol 
szövetségeseiket. Ravasz, önző és kicsinyes embereknek és katonáknak tart
ják őket, akik mindig elgáncsolják a legjobb amerikai terveket is.24 

Az igazság — mint oly sokszor — most is középütt van, mindkét fél, 
bár a nacionalizmus szemüvegén át némileg torzítva, de helyesen látta a 
másik hibáit, az önkritikáról viszont, talán Eisenhowert és Wedemeyert 
kivéve, megfeledkeztek. 

A nyíltan izolacionista Wedemeyertől és a Pearl Harbour-i támadás után 
— némi joggal — bűnbakként odavetett Kimmeitől eltekintve, az amerikai 
katonák is helyeslik kormányuk politikaját, s kritikai észrevételeik legfel
jebb katonai kérdésekre terjednek ki. 

A feldolgozások túlnyomó többsége szolgai hűséggel helyesli a kormány 
és a vezérkar politikáját és hadászatát. Az írók zömére jellemző Barnesnek, 
a revizionista irányzat vezérének szellemes megállapítása: „az amerikai 

18 Butler, J. R. M.—Ehrman, J.: Grand Strategy. T. 1—6. London, Stationary Off. 1953—1956. 
19 Fontosabb emlékiratok: Eisenhower, D.: Crusade in Europe. Garden City, 1948.; Bradley, 

O.: A Soldier's Story. New York, 1951.; Clark, M.: Calculated Risk. New York, 1950.; Patton, 
G. S.: War, as I saw it. New York, 1947.; Leahy, W. C: I was there. New York, 1950.; Wede
meyer, A. G.: Reports. New York, 1957.; Montgomery: Memoirs, London, 1958.; Alexander: 
Memoirs. London, 1954.; Harris, J.: Bomber Command. London, 1948. 

20 George Marshall tábornok magyarul is megjelent jelentésében személyes véleményt nem 
közöl. 

21 John L\ill tábornok — aki 1940-ben mint a II. angol hadtest parancsnoka, kitüntette 
magát — 1940 augusztusától 1941 novemberéig az angol vezérkari főnökök tanácsának főnöke 
(CIGS). 1944. november 5-én bekövetkezett halálig összekötő tiszt az amerikai vezérkarnál. 
A második világháború egyik legképzettebb angol tábornoka. 

22 Eisenhowerről például így nyilatkozik Alanbrooke: „Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
Eisenhower, addig a pillanatig,, míg hadseregcsoport-parancsnokká nem nevezték ki Észak-
Afrikában, még egy zászlóaljat sem vezényelt a fronton, nem csoda, hogy nerm tudta mi a 
teendő . . . Nem bíztam képességeiben." (Bryant: The Turn of the Tide. 496—498. o.) 

23 ,.A tervszerű hadászat nem tartozott erősségei közé. Szívesebben dolgozott intuitív és 
impulzív módon, . . . sohasem vette észre, milyen következményei lehetnek egy-egy dédelge
tett tervének." (Bryant: The Turn of the Tide. 26. o.) 

24 Ingersoll: i. m. 20—24. o.; Bradley: i. m. 328—333. o.; Morison, S.: Amer i can Contr ibut ions 
to t h e S t ra t egy of World W a r II. London, Oxford, Umio. Preas . 1958. 14—17., 25. o.; Patton: 
i. m. 137—139. o. 
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történetírás nem más, mint hivatalos iratok és vélemények tudományos for
mába öltöztetése".25 Langer, Gleason, Feis, Millis, Greenfield és társai ki
alakították, megszövegezték és azóta is buzgón terjesztik az amerikai legen
dát az USA háborús szerepéről. Szerintük az Amerikai Egyesült Államok 
nem akart háborút, s minden eszközzel a béke fenntartására törekedett, az 
em/beriség egyetemes érdekeinek, valamint saját népének védelmiében hábo
rúba kényszerült. E háborúban helyes hadászati elgondolásokkal, mindvégig 
a nyugat-európai partraszállás döntő jelentőségét felismerve és szorgal
mazva, végeredményben az amerikai hadsereg mérte a döntő csapást a fő
ellenségre, a náci Németországira, s egyedül birkózott meg a Távol-Keleten 
Japánnal is. Szövetségeseivel szemben mindig állhatatos hűséget tanúsított, 
sőt azt is megkockáztat jak, hogy a Szovjetunió esetében ez a bizalom már-
már a naivsággal volt határos, a politikai szempontokat mellőzve csak a 
katonai cél: Németország legyőzése vezette cselekedeteiben. 

E felfogás hívei az angol birodalmi politikát is kárhoztatják. Az angol— 
amerikai hadászati elgondolások — mint később részletesebben is látni fog
juk — leginkább a második front kérdésében tértek el egymástól. Az an
golok „a közvetett megközelítés", a perifériális hadászat elveinek meg
felelően — lényegében birodalmi pozícióik védelmében — a Földközi-had
színteret tartották döntőnek. Az amerikai politikusak és katonai szakértők 
többsége, főleg a Marshall és Stimson közé tömörült csoport, viszont helye
sen ismerte fel az észak-franciaországi partraszállás jelentőségét, s legalábbis 
elméletben mindvégig itt kívánta a döntő csapást mérni Németországra. 

Természetesen nem minden amerikai hadtörténész tette magáévá a hiva
talos felfogást. A baloldali ellenzéket a marxisták és néhány demokratikusan 
gondolkodó író, a jobboldalt az úgynevezett revizionisták alkották. A bal
oldal álláspontjának ismertetésére nem térek ki, ez többé-kevésbé meg
egyezik a szocialista országokban uralkodó nézetekkel. A maga ellentmon
dásosságában rendkívül figyelemre méltó a revizionisták problémája. Ez az 
iskola az első világháború után a hivatalos amerikai történelemfelfogással 
szembehelyezkedve jött létre. Leleplezte az amerikai békeszeretet legen
dáját, s élesen rámutatott az Amerikai Egyesült Államok háborús felelős
ségére. E pozitív vonásaik azonban eltűnnek a második világháború után. 
Ekkor is bírálják az amerikai imperialista külpolitikát, s több részletkér- v 

"désben ezúttal is helyes, a marxista történetírással egyező álláspontot valla
nak. Nézeteik kiinduló pontja azonban gyökeresen eltér a marxista felfogás
tól. Elsősorban ugyanis azért bírálják az amerikai politikát, hogy az USA egy
általán beavatkozott a számára közömbös háborúba, segítette, sőt világ
hatalommá tette a Szovjetuniót.26 Beard, Tansil, Chamberlin és társaik pél
dául azzal vádolják az Egyesült Államok vezetőit — elsősorban Roosevelt 
elnököt —, hogy tudatosan provokálták ki a Pearl Hanbour-i japán táma
dást, hogy Amerikát népének akarata ellenére háborúba kényszerítsék.27 

A nem hivatalos angol szakirodalom egységesebb mint az amerikai. A leg
tekintélyesebb angol szerzők — C. Falls, Liddell Hart és Fuller — szinte 
teljesen azonos politikai nézeteket vallanak a kormánnyal, helyeslik a há-

25 Barnes, H. E.: T h e Historical Eduoat ion*of t h e A m e r i c a n People . Ph i lade lph ia , 1953. 
121—122. o. 

26 „A Szovjetunióval való e g y ü t t m ű k ö d é s volt t a l án a legke l lemet lenebb , m i n d e n h á b o r ú s 
k u d a r c közöt t . " (Chamberlin, W. H.: Der B a n k r o t t e iner Pol i t ik . Az En t l a rv te Heuche le iben 
Hrsg . v. H. E. Barnes. Wiesbaden. 1961. 174. o. németül . ) Lásd m é g Tansil, Ch.: B a c k door to 
wa r . New York, 1953. 168—169., 317—330. o.; Sanblom, F.: r>esing for war . New York, 1951. 
208—209. o. 

27 „Roosevel t és Hull a megfej tet t j a p á n kódból tud ták , hogy a j a p á n békea ján la to t őszin
t én és ésszerűen, de e n n e k .ellenére visszautasí í tbt ták ezeket és k i p r o v o k á l t á k a P e a r l Ha r -
bour - i j a p á n támadási t ." (Barnes, H. E. : T h e St ruggle aga ins t his tor ical Blackout . New York, 
1947. 3. o.) — H a s t n l ó megbélyegző vé l eményeke t lásd m é g Chamberlin: i. m . 130—131. o., ' 
Beard, Ch. A.: i. m. 380—384. o.; Tansil: i. m. 363—365. o. s tb . 
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ború alatt követett politikát s alapvetően egyetértenek a hadászati elgon
dolásokkal is. Valamennyien a kelleténél nagyobb hadászati jelentőséget 
tulajdonítanak a Földközi-tenger térségének, s hevesen támadják az ame
rikaiakat, szerintük ésszerűtlen szovjetbarát politikájukért. 

Sajátságos helyet foglalnak el azok a hadtörténészek, akik érdeklődésűk 
fő irányát a háborúban elkövetett hibák és tévedéseik leleplezését irányí
tották. Elsőként H. Baldwin: Great mistakes in World War II. című mun
káját említhetjük e műfajból. Különösen a nyugatnémet hadtörténészek 
foglalkoznak előszeretettel a hibák boncolgatásával.28 

Valamennyiükre jellemző azonban, hogy néhány valóban elikövetett hadá
szati hiba — amerikai—angol részről például a Torch hadművelet lassú és 
bizonytalan vezetése, az anzioi partraszállás, <az 1944. őszi nyugati hadmű
veletet stb. — elemzésétől eltekintve, a szövetséges politika és hadászat 
legnagyobb tévedését abban látják, hogy — szerintük — nem Németország, 
hanem a Szovjetunió volt a fő ellenség a második világháborúban.29 

E rövid áttekintésben természetesen nem vállalkozhattunk arra, hogy a 
maga mélységében elemezzük az angol—amerikai katonai irodalom bonyo
lult problematikáját. Mindössze a kérdés könnyebb megértése céljából tet
tünk kísérletet arra, hogy felvázoljuk az ellentétes álláspontokat. 

2. A katonai doktrína fejlődése a két világháború között 

Az első világháborút követő két évtized az új világháborúra való felké
szülés jegyében zajlott le. Ekkor alakultak ki azok a hatalmi csoportok, 
amelyek később megvívták a második világháborút. Főleg a későbbi „Ten
gely" országai részéről folytak lázas előkészületek arra, hogy az „egész 
népet felkészítsék a rá váró nagy feladatokra".-''" Németország például 1933 
és 1939 között 40,2 milliárd márkát fordított közvetlen hadikiadásokra. 
(1938—39nben 18,4 milliárd márkát, az egész költségvetés 58%-át.):íl Had
seregét pedig az 1935. évi 296 000-ről 1939-re 2 780 000-re növelte.32 

A gazdasági és politikai előkészítés mellett valamennyi burzsoá nagy
hatalom óriási erőfeszítéseket tett az első világháború és az azt követő évek 
politikai, technikai és egyéb változásainak katonai kiértékelésére, s új, kor
szerű hadászati elvek kialakítására. 

E hadászati elvek minden országban bizonyos közös alapokból indultak 
ki. Ezeket röviden a következőkben foglalhatjuk össze: a) az első világ
háború alatt s főleg azután bekövetkezett nagyarányú technikai fejlődés, 
amely valamennyi ország elé állította a hadsereg gépesítésének problémá
ját; b) az első világháború tapasztalatai, s mindenekelőtt a Szovjetunió 
létrejötte, fokozott nyomatékot adtak a politikai-gazdasági és az erkölcsi 
tényező fontosságának. A két világháború között keletkezett elméletek te
kintélyes részének jelentős vonása, hogy a háború és a politika összefüg
géseinek az ismert clausewitzi axiómát továbbfejlesztő, illetőleg attól 
némileg eltérő értékelését adják. 

A fenti elméletek többségében a „nép" már nemcsak passzív, hanem aktív 
tényezőként szerepel, amelynek morális megdolgozására, s a háborús célok 

28 Pé ldáu l : En tsche idungssch lach ten des zweiten Weltkr iegs . F r a n k f u r t a m Main, Hrsg. 
V. H. A. Jacobsem, I960. XX. 580. o. 

29 ,,Míg Németország és Nagy-Br i t ann ia szé t tépték egymást , Oroszország let t a nyuga t 
öngyi lkos h a r c á s z a t á n a k egyet len haszonélvezője ." (Wedemeyer: i. m. 458. o.) 

30 Belli, E.: Das Volk in Waffen. Mil i tärwissenschaf tliohe Rundschau , 1935. l . sz. 13. o. 
31 Hitler beszéde 1939. november 8-án. Hitler A.: Reden u n d P r o k l a m a t i o n e n . Hrsg. v. M. 

Domarus. Bde. 1—2. Würzburg , 1962—1963. I. 1405—1416. o. 
32 Geschichte des zwei ten Wel tkr ieges . Hrsg. v. P . Schramm, Wiesbaden, Ploetz, 1961. 
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szolgálatába való állítására különös gondot kell fordítani. E közös alapok
hoz tartozik valamennyi burzsoá országban, a voltaképpen niég Montesquieu-
tál származó, illetve a XIX. század utolsó évtizedeiben felelevenített és tu
dományos mezbe öltöztetett geopolitikus szemléletek fokozott térhódítása is. 
Valamennyi tényező valamilyen változata minden hadseregben érvényre 
jut, természetesen az ország sajátos politikai, gazdasági, technikai, földrajzi 
és más viszonyainak módosító hatása azonban kétségtelenül rányomja a 
bélyegét a katonai doktrína fejlődésére. 

Figyelemre méltó — de nem véletlen jelenség —, hogy imíg szinte vala
mennyi hadseregben felismerték a technika jelentőségét s bizonyos f ókig 
mindenütt igyekeztek a technika és a vezetési elvek korszerűsítésére, a poli
tikai tényező megítélésében m á r egymástól gyökeresen eltérő nézetekkel ta
lálkozhatunk. A burzsoá katonai elméletek két ellenpólusa a német totális 
háború és az angol közvetett megközelítés hadászatának elmélete. Minde
nekelőtt ezeket kell megvizsgálnunk, mivel a két elmélet lényeges szerepet 
játszott a későbbi ellenfelek második világháborús hadászatának alakulá
sában. 

A totális háború doktrínájának létrejöttét a fasizmus előtt álló, illetve 
fasisztává lett Németország sajátos gazdasági, társadalmi és politikai vi
szonyaiban találhatjuk meg. Szerzői — elsősorban az első világháború egyik 
legismertebb hadvezére Erich Ludendorff — abból a felismerésből indultaik 
ki, hogy a viszonylag kis területekkel és várható ellenfeleihez képest cse
kély ipari és nyersanyagbázissal rendelkező Németország csak akkor szá
míthat sikerre, ha a nép és az állam valamennyi gazdasági, társadalmi és 
katonai erőforrását egyetlen cél, a világuralom kivívásáért indított háború 
szolgálatába állítja.33 A totális háború elmélete teljesen a fasizmus agresszív, 
hódító politikáját szolgálta. A háború — az elmélet hirdetői szerint — már 
nem „ultima ratio regum", hanem a politika egyetlen eszköze, ily módon 
eltorzítják a híres clausewitzi axiómát. ,,A békének a következő háború 
céljait kell szolgálni" — szögezi le egy helyütt Ludendorff.34 

A totális háború elméletének létrejötte egyszersmind azt is bizonyítja, 
hogy alkotói többé-kevésbé tanultak a XX. századi forradalmakból, a világ 
első szocialista államának, a Szovjetuniónak létrejöttéből, s számításba vet
ték a dolgozó osztályok mindjobban megnyilvánuló közvetlen jelentőségét. 
Éppen ezért a totális háború elméletének hirdetői azt állították, hogy a 
„katonák és a polgárok egyaránt harcosai a totális háborúnak",35 ezért a 

• munkásoknak „teljesen bele kell nőniük a nemzet társadalmi, technikai és 
katonai testületébe, s ez az integrálás egyetlen egy individumot sem hagy 
szabadon."36 Ebből kiindulva, a totális háború burzsoá katonai teoretikusai 
szükségesnek látták az ideológiai front megerősítését, a nacionalizmus, a 
fajelmélet, a szociálsovinizmus hamis ideológia ja segítségével befolyásolni 
akarták a dolgozó osztályok tudatának, fejlődését, hogy ezzel megakadá
lyozzák ezek forradalmasodását. 

A totális háború elméletéhez kapcsolódott szervesen Németországban a 
„villámháború" doktrínája.37 Ez is azon a felismerésen alapult, hogy Német
ország ember- és anyagtartalékai kizárják a hosszantartó háború sikeres 
befejezésének a lehetőségét. Éppen ezért az állam valamennyi erőforrásának 
teljes megfeszítése árán a hadsereget olyan állapotba kívánták hozni, hogy 

33 Ludendorff, E. : Der tota le Krieg. München , 1938. 120. o. 
34 U o . 28. o . 
35 Juenger, E.: Der Arbeiter. Herrschaft und Gasialft. Hamburg, 1932. 17. o 
36 Uo. 21. o. 
37 Szamuely T.: A német faisiszta hadsereg Icatonai doktrínájának és vezetésének néhány 

kérdése a második világháború első szakaszában. Századok, 1960. 1. sz. 154—158. o. ; Szkopin: 
i. m. 418—429. o.; The Axis Grand Süirategy. Ed. by L. Faragó, Harrisburg, Military Service 
Publ. 1942. 92—96. o. 
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ez a technikai fegyvernemek maximális bevetésével váratlan csapást tudjon 
mérni az ellenségre. Az angolszász katonai teoretikusok — elsősorban Lid
dell Hart és Falls — elmélete „a közvetett megközelítés hadászata" szintén 
a gazdasági és társadalmi viszonyok fokozott előtérbe állításáról tanúskodik. 

Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok hatalmas területen — 
a Brit Nemzetközösség gyakorlatilag az egész világon — elterülő birodalom, 
mérhetetlen gazdasági tartalékokkal. E hatalmiak uralmuk alatt tartva a 
tengereket, sohasem tartották szükségesnek, hogy nagy létszámú állandó 
hadsereget tartsanak fegyverben, s a hadseregekkel már a háború első sza
kaszában szétzúzzák az ellenség fegyveres erőit. Szakértőik tehát a hagyo
mányos brit politikai elvekkel megegyezően azt a nézetet, vallották, hogy 
többnyire nem szükséges az ellenséges hadseregnek közvetlen úton való 
megsemmisítése, elegendő csupán, ha főleg a gazdasági háború eszközeivel 
— blokád, hadászati bombázások stb. — kényszerítik rá akarataikat az el
lenségre. Ez az elmélet, a totális háború elméletével szemben, nem minden 
esetben a totális győzelmet állította elérendő célként az állam és hadsereg 
elé. Józanul számolva a lehetőségekkel, többnyire megelégedett — elméle
tileg — azzal, hogy az ellenfelet céljai feladására kényszerítse.38 Nagyobb 
súlyt helyezett a politika egyéb eszközeire, kompromisszumok, szövetségek 
stb., s nem tartotta a háborút a politika egyedüli fegyverének.39 S míg a 
villámháború doktrínája szerint az első hadjárat dönti el a háború sorsát, 
addig a „közvetett megközelítési hadászat teoretikusai szerint" a döntő 
hadjáratot az ellenséges államok erőforrásainak teljes kimerülése után''0 

lehet csak megindítani. 
E nézet legnevesebb és legtehetségesebb szószólója, a XX. század egyik 

legjelentősebb burzsoá katonai teoretikusa Liddell Hart kapitány. Liddell 
Hart számos történelmi példából azt a következtetést vonta le, hogy a „köz
vetett módszer" (indirect approach) stratégiája, vagyis a döntő ütközetek 
kerülése, a hadászati védelem, illetve a hadászati bekerítésekre való törek
vés az eredményes hadviselés kulcsa.41 

1937 októberében például azt javasolta a Times-ben megjelent cikksoro
zatában, hogy háború esetén Anglia térjen vissza megszokott, a blokád és 
a gazdasági háború fokozott alkalmazásán alapuló hagyományos hadásza
tára, s csak kis expedíciós sereget küldjön Franciaországba, s ezt — mivel 
a francia helyőrség egyedül is tartani tudja a Maginot-vonalat — hadászati 
tartalékban kell tartani.42 Sajátságos, de nem meglepő, hogy bár Liddell 
Hart a szárazföldi hadászat törvényszerűségeinek levonására törekedett, né
zeteinek forrását elsősorban a tengeri hadviselésben lelhetjük fel. 

Néhány gondolatot a geopolitikai nézetek ismertetésére is kell szentelnünk. 
Ezek főleg Mahan és Colomb „tengeri erő" elméletét véve alapul, döntő 
jelentőséget tulajdonítanak a földrajzi helyzetnek. Természetes, hogy ezek 
a geopolitikai nézetek sem egységesek. A német iskola — Haushoferrel az 
élén — továbbfejlesztette az angol Mackinder „Heartland" („Szívföld" — 
R. Gy.) elméletét, eszerint akié a „Heartland", azé a „Világsziget" (Eurázsia 
és Afrika — R. Gy.), s akié a „Világsziget, azé a világuralom". Nem vélet
len, hogy a világuralom kulcsát jelentő „Heartlandot" a Szovjetunió terü-

38 „The aim of a nation in war . . . is to subdue the enemy's will to resist with the least 
possible human and economic loss to itseli." (Liddel Hart, B. H.: Remaking of the modern 
Armies. London, Murray. 1927. 91. o.) 

39 Falls, C: The Question of Defence. British Commonwealth Affairs 2. London, 1947. 
3. o.; The Age of War. From the age of Napoleon up to the present day. London, Oxford, 
Univ. Press. 1961.; Fuller: i. m., továbbá: Armament and History. London, Eyre — Spottish-
wood, 1946. VIII. 240. o.; A (military History of the Westrn World. Vol. 3. New York, 1956.; 
Liddell Hart, B. H.: Strategy. London, 1954.; The Revolution in Warfare, London, 1947. 

40 Liddell Hart: "Strategy. 43—44., 431—433. o. ; Fa l l s : T h e Age of War . 137—138. o.; Szkopin: 
i. m. 427—429. o. 

41 Liddell Hart, B. H.: Srategy The Indirect Approach. London, 1956. 17—23. o. 
42 id . M a k e r s of m o d e r n St ra tegy. 384—385. o. 
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létével azonosították, s ezzel újabb „tudományos" érvet szolgáltattak Hitler 
világhódító tervei alátámasztására.43 E kontinentális geopolitikai szemlélettel 
szemben állt az angolszászoknak a haditengerészet mindenhatóságára épült 
,,periférikus" stratégiai elmélete. Ennek gyakorlati megvalósítása abban 
mutatkozott meg, hogy a támaszpontok rendszerének kiépítésével világ
méretű bekerítő műveletéket hajtottak végre a kontinentális ellenséggel 
szemben. A nézetek különbözőségét a földrajzi helyzet magyarázza. Az 
európai szárazföld szívében elterülő Németország természetesen kontinen
tális, a tengerekkel körülvett Amerikai Egyesült Államok ós Nagy-Britannia 
katonai szakértői pedig a tengeri geopolitika elvét vallatták. 

Szintén a földrajzi tényező jelentőségének túlzott kiemelésére vezethető 
vissza az a hosszú vita is, amelyet a burzsoá katonai szakértők évszázadok 
óta folytatnak a külső és a belső hadászati vonal előnyeiről és hátrányairól. 
Egyes neves szerzők — például az angol Burne — még a második világ
háború után is azt vallották, hogy a győzelem egyik forrása a külső hadá
szati vonal helyes felhasználása és a hadászati bekerítés/'4 Erfurth német 
katonai szakértő ezzel szemben a belső hadászati vonal értéke mellett szállt 
síkra, amikor azt állította: a nagyobb mozgékonyság a belső vonalon har
coló felet támogatja, aki ily módon könnyebben átcsoportosíthatja erőit, ,s 
így szerinte „Clausewitz ama tételét, hogy a belső vonal előnyösebb, a mo
dern háború még jobban alátámasztotta".45 E kiragadott két példából is 
világosan felismerhető, hogy az angol szerző — az angol hadművészet ha
gyományainak megfelelően — a periférikus, vagyis a külső, a nemét teore
tikus pedig a még II. Frigyesre visszavezethető belső hadászati vonal elő
nyeit bizonyítja. 

Az úgynevezett „technikai", vagyis a páncélosok, illetőleg a légierők 
prioritásán alapuló elméletekben már — természetesen — több rokonvonást 
találunk a német és angolszász elméletek között. A legtöbb katonai szak
értő, így az angolok közül Fuller, Liddell Haart, Dening, Harris, illetve 
Mitchell, Seversky, Summerall felismerték a technikai fegyvernemek jelen
tőségét, harcoltak is a hadsereg korszerűsítéséért. 

Ez a harc azonban sem Nagy-Britanniában, sem az Amerikai Egyesült 
Államokban nem járt kellő eredménnyel. Ez a körülmény elsősorban Nagy-
Britanniát tekintve látszik különösnek. Az angol hadsereg alakította ugyanis 
ki — lényegében még az első világháborúban — a harckocsizó fegyver
nemet, már 1917-ben páncélos hadtestet is szerveztek {vezérkari főnökévé 
a XX. század egyik legjelentősebb burzsoá katonai teoretikusát, Fuller ve
zérőrnagyot nevezték ki). Az angol páncélosok a háború után is a fejlődés 
élvonalában állottak, az 1925-ben gyártás alá kerülő angol Mark I. harc
kocsi korában kimagasló technikai alkotásnak számított. Nagy-Britanniában 
a katonai elmélet magas színvonalon állt. Fuller és Liddell Hart mellett 
számosan foglalkoztak a hadsereg gépesítésének problémájával. A refor
mereik kis létszámú, teljesen gépesített hadsereg felállítására törekedtek. 
„Európában és általában minden összeíráson alapuló hadsereggel szemben 
— állapítja meg Dening — egy néhány hadosztályból álló gépesített haderő 
mérhetetlenül nagy katonai hatalmat biztosít a birodalomnak. . ., mivel 
valószínűtlen, hogy a tömeges hadseregen alapuló rendszerek át tudnák 
venni a kis gépesített hadseregek" (rendszerét).46 

43 Earle, M.: M a k e r s of m o d e m St ra tegy . Pr ince ton , Uiniv. Press , 1943. 344—368. o.; Axis 
Grand St ra tegy. 537—538. o.; Falls: T h e Quesition. 17. o.; Matloff—Snell: i. m. 295—297. o.; 
Command Decisions 11—25. o.; Kennan, G.; Amer i can Dip lomacy 1900—1950. 94—96. o. 

44 Burne: i. m. 18—19. o. 
45 erfurth, W.: Die Geschichte des deu tschen Genera ls fabs 1918 bis 1945. Gött ingen, 1957. 

253—255. o. . 
46 Dening, B. C: The Future of the British Army. London, Witherby, 1928. 56. o. 
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A magas fokon gépesített kis hadsereg létrehozása ugyanis megfelelt a 
brit birodalmi politikának. Angliát az első világháború után nem fenye
gette közvetlen inváziós veszély, sebezhető pontjai iníkáfob a gyarmatok 
voltak. 1928-foan például egy esetleges háborút tekintve, elsősorban India 
északnyugati határterületeit (a Szovjetunió ellen!) tartották lehetséges had
színtérnek/17 A kis létszámú, mindenütt bevethető gépesített hadsereg tehát 
az egész világon mintegy rendőrként vigyázhatott volna a birodalmi érde
kek felett. 

A Douhet-elv is csakhamar eljutott Angliába, a légierő elfogadta s meg
kísérelte, hogy elsősorban a hadászati bombázók gyártására helyezze a fő 
súlyt. E célját azonban főleg gazdasági okokból csak nehezen tudta meg
valósítani. 

Az angol hadsereg fejlődése azonban korántsem haladt a szakértők által 
lefektetett vágányokon. A gépesítés messze elmaradt a kívántaiktól. 1927-ben 
például még csak négy páncélos zászlóaljat állítottak fel Angliában/'8 A kor
mányzat főleg gazdasági nehézségékre hivatkozva, melyek az 1929-es válság 
idején valóban be is következtek, csökkentette a hadikiadásokat. Változat
lanul a flottát részesítették a legtöbb támogatásban, 1928-ban például 

a légierőre 15 500 000 fontot, 
a hadseregre 41 565 000 fontot; 
a haditenegrészetre 58 000 000 fontot; 

— összesen tehát 115 115 000 fontot fordítottak.49 

Az angol hadsereg fejlesztése az 1930-as években is háttérbe szorult. Sem 
a gépesítés, sem a hadseregszervezés rendszere (ez utóbbiban az önkéntes
ségen és területi milícián alapuló elavult Cardwell-rendszer maradt érvény
ben) nem volt kielégítő. Ezért feltétlenül az angol kormánynak a néniét 
háborús veszélyt lekicsinylő, könnyelmű és bűnös politikáját hibáztathat
juk. Ez okozta, hogy 1939-ben az angol hadsereg csupán 160 000 rosszul 
felszerelt katonát és 1500 repülőgépet küldött Franciaországba.50 

Bár az 1930-as években az angol katonai elmélet továbbra is a fejlődés 
élvonalában maradt, a hadsereg elmaradottságán és az angol hadseregben 
megcsontosodott szakszerűtlen vezetési elveken nem tudott változtatni. 

1936 óta viszonylag a légierő, a légelhárítás és a légideszant-alakulatok 
fejlődtek leginkább. Szovjet, német és amerikai tapasztalatök alapján létre
jöttek az első légideszant-egységek, s közvetlenül a háború kitörése előtt 
megindult a később oly jelentős szerepet játszó radar-hálózat kiépítése is. 

Az angol katonai elméletre tehát az angol imperializmus érdekei korszerű 
katonai eszközökkel való megvédésének feladata nyomta rá a bélyegét. 
Elvei, a flotta prioritása, a periférikális hadászat stb. ugyanazok maradtak, 
mint a korábbi évszázadoikban. A technika fejlődése és az 1917-es orosz 
forradalom azonban új módszerek bevezetésére ösztönözte az angol katonai 
szakértőket. E korszerű elvek azonban nem mentek át a gyakorlatba, 1936-ig 
szinte egyáltalán nem fejlesztik az angol hadsereget, amely 1939-foen első
sorban politikai vezetői bűne miatt készületlenül lép (be a háborúba.51 

Az Amerikai Egyesült Államok katonai elmélete — egészen a spanyol 

47 Uo. 49. o. 
48 Liddel Hart: The R e m a k i n g . . . 55. o. 
49 Denlng: i. m. 224. o. 
50 Bryent: The T u r n of t h e Tide. 47—49. o. 
51 Fuller, J. C. F.: Memoirs of a n unconven t iona l Soldier. London, Nicholson, 1936. 227— 

228. o.; „Meg kell m o n d a n u n k — írja Montgomery az angol expedíciós hadse reg 1939-es 
á l lapotáról —, hogy hadse regünke t , s zégyenünkre , o lyan fegyverekkel és felszereléssel küld
t ü k a l egmodernebb h á b o r ú b a , m e l y e k e r r e töké le tesen a l k a l m a t l a n o k vol tak, s c sak ma
g u n k a t h ibáz t a tha t juk az 1940-ben elszenvedet t k u d a r c o k é r t . " (Montgomery: i. m.) Az angol 
ha jóhad fejlesztésére lásd RosKill, S. W.: The St ra tegy of S\ea Power . London, Collins, 1962. 
143—155. o. 
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polgárháborúig — szinte teljesen az első világháború tapasztalatainak álta
lánosítására épült fel. Egyetlen jelentős teoretikusuk, a Doulhet elveit átvevő 
és továbbfejlesztő Mitchell tábornok elméletét az amerikai hadsereg és 
légierő vezet&i sokáig mereven elutasították.51 

Az USA hadserege és haditengerészete fokozatosan korszerűtlenné vált, 
az 1920^as években az egyetlen számottevő fejlődést a repülőgép-anyahaj ó 
megjelenése jelentette. A hadsereg, s egyben a katonai elmélet hanyatlá
sát például az a tény is mutatja, hogy valamennyi jelentős hadsereg közül 
Amerikában szerveztek legkésőbb önálló harckocsialakulatot — 1939-ben.52 

Bár mint láttuk, az Amerikai Egyesült Államok hadserege meglehetősen 
lemaradt a fegyverkezési és korszerűsödési versenyben, bizonyos haladás itt 
is észlelhető ' volt. Javult a tisztképzés minősége, főleg a vezérkari tisztek 
esetében. Ekkor alakultak ki például azok a hadászati alapelvek is (princi
ples of war), amelyek a második világháborúban — s többségükben meg 
ma is —, az amerikai hadászati vezetés alapját alkotják. 

E hadászati elvek — amelyek többségükben egyszerű alapigazságokat 
fejeznek ki, s ennél fogva szinte azonosaik valamennyi katonai doktrínában 
—, felsorolását és összehasonlítását azonban mégis szükségesnek tartom, 
mivel a későbbiekben látni fogjuk, hogy a gyakorlatban mennyire nem 
sikerült szem előtt tartani e mindennapos bölcsességeket.53 

Amerikai Angol Szovjet 

1. Cél A cél kiválasztása és 
megtar tása 

Előnyomulás és az elért 
siker megtar tása 

2. Morál Erkölcsi tényező 
3. Egyszerűség — — 
4. A vezetés egysége Együt tműködés Egy üttműfcö d és 
5. Támadás Támadás Támadás 
6. Manőver Mozgékonyság Mozgékonyság: a kezde

ményezés megragadása 
7. Tömeg Erőösszpontosítás Erők és eszközök össz

pontosítása 
8. Az erőik gazdasá

gos felhasználása 
Az erők gazdaságos 
felhasználása 

Az erők gazdaságos fel
használása 

9. Meglepés Meglepés Meglepés 
10. Biztonság Biztonság Hadászati tar ta lék 

11. — Adminisztráció — 
12. — — Megsemmisítés 

Anélkül, hogy az elvekből messzemenő következtetést vonnánk le, elöl
járóban csupán a 3. elvvel (egyszerűség) kapcsolatban kívánjuk megje-

51/a Earle: i. m. 487—501. o.; Millis, W.: A S t u d y of Amer i can mi l i t a ry His tory . New-
York, 1956. 307—367. o.; Dupuy, R.—Dupuy, T. N.: Mil i tary he r i t age of Amer ica . New Y o r k -
London, Mac Grewhi l l , 1965. 412—413., 644— 6̂46. o.; Sevina, D. J.: Mitchell , P ionee r of Air 
Power . New Yotik, 1943. 

52 Watson, M.: P r e w a r P lans and P r é p a r a t i o n s . Washington , Gov. Priait. Off. 1950. 143— 
144. o. : Millis: i. m . 244. o. 

53 Dupuy: i. m. 7—9. o.; Essame, H.—Beltield, E. M. G.: T h e Nor th-West Eu rope Cam
pa ign 1944—1945. Aldershot , Cfale-Polden, 1962. 8. o. 
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gyezni, hogy a második világháborúban éppen az amerikaiak rendelkeztek 
a legbonyolultabb — s éppen ezért gyakran csődöt mondó vezetési háló
zattal. 

* 

A második világháború tapasztalatai azt mutatják, hogy a fentebb fel
sorolt elvek és elméletek nem maradtak pusztán vezérkari eszmefuttatások. 
Legtöbbjük a gyakorlatban is megvalósult, s így jelentősen befolyásolták a 
háború vezetését. 

3. Politika és hadászat 

A kapitalista államok hadászatát elemezve első lépésként a politika és a 
hadászat elválaszthatatlan kapcsolatából kell kiindulnunk, mivel mindenek
előtt az egyes országokban uralkodó társadalmi rendszer, az illető ország 
politikája jelöli ki a katonai vezetés számára az elérendő háborús célokat, 
s ennél fogva ez irányítja lényegében a hadászatot is. Németország, Nagy-
Britannia, az USA éš más államok a második világháborúban ugyanazt a 
politikát folytatták, amely már a háború kitörése előtt eldöntötte későbbi 
állásfoglalásukat. E különféle politikai célkitűzések összessége végered
ményben meghatározza a háború jellegének alapvető fontosságú kérdését, 
amelynek helyes megválaszolása nélkül a hadászat megfelelő értékelése sem 
oldható meg. 

Jelen tanulmány nem kíván a háború jellegének problematikájával be
hatóbban foglalkozni, erre már hosszas viták után számos kísérlet történt. 
Nézetünk szerint az 1960-as lipcsei történészkongresszus erre helyes választ 
adott, amikor megállapította, hogy a háború Németország részéről elejétől 
végéig igazságtalan, rablóháború volt, a Szovjetunió, Jugoszlávia, Norvégia 
stb. igazságos honvédő háborút vívott a fasiszta hódítás ellen. Helyesen 
közelítette meg a kongresszus a nyugati hatalmak háborújában (az úgy
nevezett „drôle de guerre" idején) Nagy-Britannia és Franciaország impe
rialista háborút viselt, ez a háború akkor változott igazságossá, amikor a 
népek és később a kormányok — elsősorban a német sikerek hatására — 
felismerték a fasizmus veszélyét és aktív harcba lépteik ellene. Bár, mint 
később látni fogjuk, az Amerikai Egyesült Államok ós Anglia politikájában 
mindvégig ezzel ellentétes tényezők is szerepet kaptak, politika j ukait és 
ennek folyamányaként hadászatukat is elsősorban a fasizmus megsemmisí
tésének szándéka vezette. 

A háború jellegének eme tisztázása megkönnyíti számunkra az angolszász 
államok politikájának, háborús céljának, valamint a koalíciós hadviselés 
több, máskülönben nehezein, érthető problémájának megoldását. 

Mindkét angolszász állam politikájában, bár helyzetük, saját önálló impe
rialista célok és más tényezők gyakran lényeges eltérést okoztak, határozott 
közös vonásokat találhatunk. Mindkét nagyhatalom az „európai egyensúly" 
megteremtésére és fenntartására, vetélytársaik elszigetelésére, a szovjet
ellenes szövetség létrehozására törekedett. Elképzeléseiket a legvilágosabban 
Lloyd angol konzervatív politikus (nem azonos az ismert George Lloyd libe
rális miniszterelnökkel), fogalmazta meg „Szabad utat engedünk Japánnak 
Oroszországgal szemben, megadjuk Németországnak azt a jogot, hogy újra 
felfegyverkezhessek, szövetkezünk Franciaországgal s a francia—angol 
együttműködés lehetetlenné teszi Németország nyugati terjeszkedését. Más
részt viszont megnyitjuk az utat Németországnak kelet felé, azzal, hogy 
terjeszkedési lehetőséget nyújtunk neki. Ezekkel az eszközökkel elirányítjuk 
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magunktól Japánt és Németországot és sakkban tartjuk Oroszországot".r/t 
(Kiemelés tőlem — R. Gy.) Ezt a célt szolgálta az 1925-ös locarnói egyez
mény és a Németország gazdasági megsegítését, elsősorban újra felfegy
verzését célzó Dawes- és Young-terv (1928-ban) is. Az úgynevezett ,,meg-
békélés"-nek ugyanezzel a megalkuvó politikájával találkozhatunk az 
1930-as évek nagy nemzetiközi politikai válságai alatt — .1931. japán agresz-
szió Mandzsúriában, .— 1935. olasz támadás Abesszínia ellen, — 1936. spa
nyol polgárháború. Egyedül a Szovjetunió ismerte fel a fasiszta agresszió 
veszélyét és minden erőfeszítését ennek megakadályozására összpontosí
totta. A szovjet politikát az antifasiszta erők összefogására, a kollektív biz
tonság megteremtésére való törekvés jellemezte. Politikájuk azonban a 
nyugat rövidlátó, bűnös, a náci agressziót kiszolgáló, megalkuvó politikája 
miatt nem járhatott eredménnyel. 

Az angolszász „megbékélési politikára" az 1938-as müncheni egyezmény 
tette fel a koronát. A „békeszerető" Chamberlain és Daladier, Roosevelt és 
az amerikai politika buzgó támogatásával, saját imperialista céljaik védel
mében feláldozták Csehszlovákia függetlenségét, s gyakorlatilag teljesen 
szabad kezet adtak Hitlernek Közép- és Kelet-Európában. 

Kétségtelen tény, hogy az 1930-as években — mint már korábban emlí
tettük —, sem Nagy-Britannia, sem az Amerikai Egyesült Államok nem 
rendelkezett számottevő azonnal bevethető fegyveres erővel; ez azonban 
nem mentheti politikájukat, mivel ez lényegében, amikor a fasiszta orszá
gokkal a konfliktus elkerülhetetlenné vált, saját helyzetüket és az egész 
emberiség helyzetét is súlyosbította. 

1939 tavaszától, többé-kevésbé egyidejűleg, lassú átalakulás indult meg 
az angolszász államok — valamint Franciaország — politikájában. Politi
kusaik, mindenekelőtt Roosevelt és Churchill, lassanként felismerték, hogy a 
fasiszta agresszió nem csupán az emberiség békéjét, hanem saját imperia
lista érdekeket is veszélyezteti. Akkor indultak meg, bár korántsem egyér
telműen, Moszkvában azok a tapogatózó tárgyalások, amelyek egy esetleges 
angol—francia—szovjet katonai szövetség lehetőségét latolgatták. E tárgya
lások elsődleges célja azonban az volt, hogy a Szovjetuniót egy rendkívül 
kétes értékű szövetségbe bevonva, kiszolgáltassák a német támadásnak.55 

Természetes, hogy a tárgyalások ily módon nem vezethettek eredményre. 
A birodalmi érdekeiben veszélyeztetett Nagy-Britannia és Franciaország 

1939. szeptember 3-án hadat üzent Németországnak, s 1941 tavaszától kezdve 
már az USA is nagyobb mértékben támogatta a fasizmus ellen ekkor egyedül 
harcoló. Nagy-Britanniát, majd 1941. december 7-én maga is belépett a há
borúba. 

Az angolszász politika és hadászat ekkor újból alapvetően azonos célokért 
küzdött. Egyrészt valóban le akarták verni Németországot. Másrészt azon
ban más országok meggyengítésére is törekedtek, hogy ily módon rakják le 
az Amierikai Egyesült Államok világhegemoniájának alapjait, illetőleg az 
USA árnyékában továbbra is fenntartsák a Brit Nemzetközösség vezető 
szerepét a világon. E politika éle mindenekelőtt a potenciális vetélytárs, a 
szocialista Szovjetunió ellen irányult. 

Ez az ellentmondásos politika — mint erre később kitérünk — az egész 
háború folyamán megnyilvánult. Végeredményben olyan katonai elhatáro
zásokhoz vezetett — a legjelentősebb s egyben legmarkánsabb példa erre 

54 A bécsi „Neue Fre ie P r e s s é n e k " 1934. m á j u s 17-én ado t t ny i la tkoza tából . Id. Rothstein: 
i. m. 25. o. (angolul) . 

55 Churchill: The i r finest Hour . Boston, Hough ton Mifflin, 1949. 34. o.; A Nagy Honvédő 
Háború tö r téne te , 1. tót., Budapes t , Zr íny i Kiadó, 1964. 49—51. o.; Bryant: i. m . 47—49. o.; 
Gyeborin: i. m. 322. o.; Majszkij, J. M.: Ki siegített Hi t l e rnek? Budapes t , Kossuth , 1964. 
195—252. o. 
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a második f Font megnyitását megelőző csaknem hároméves huzavona —, 
melyek csak az angol—amerikai imperializmus pillanatnyi érdekeit szolgál
ták. Ennék nemcsaik az antifasiszta koialíció egyetemes érdekeit, hanem saját 
katonai érdekeiket is alávetették. 

E vázlatosan körvonalazott közös politikai plattform mellett természetest'n 
megmaradtak s egyes időszakaszokban fokozottan érvényre jutottak Nagy-
Britannia és az Amerikai Egyesült Államok önálló politikai törekvései is. 
amelyek gyakran egymással is ellentétbe állították a szövetséges angolszász 
hatalmakat. E sajátos nemzeti vonások alaposabb megismerése jelentősen 
elősegíti számunkra az angol—amerikai hadászat tanulmányozását. 

Nagy-Britannia 

Az angol hadászat kiinduló bázisát mindvégig a hagyományos brit impe
rialista politika jelentette. Nagy-Britannia, mint a világ legerősebb tengeri 
hatalma, már évszázadok óta arra törekedett, hogy az európai szárazföldön 
ne jöjjön létre olyan hatalom, amely túlságosan megerősödve uralma alá 
tudja kényszeríteni a kontinens államait és ezzel veszélyezteti a brit biroda
lom érdekeit; támaszpontjainak és összekötő vonalainak rendszerét. „Az 
európai egyensúly" fenti alapelve hosszú ideig rendkívül eredményes poli
tikai vezérfonalnak bizonyult. Segítségével Anglia a maga jelentéktelen 
szárazföldi erejével és. óriási tengeri hatalmával a legerősebb szárazföldi 
hatalmakat — a XVIII—XIX. században Franciaországot és 1914—1918-ban 
Németországot is — térdre tudta kényszeríteni. 

A „balance of power" célszerű alkalmazása két fontos politikai és katonai 
előfeltételtől függött: az elsőt a szövetségesek kiválasztásában, a másik a 
háború céljának pontos meghatározásában lelhetjük fel. Nagy-Britannia 
ugyanis mindig erős kontinentális szövetségeseket talált, akik a fő hadszíntér 
terheit viselték (A hétéves háborúban Poroszország: Napóleon ellen:'Auszt
ria, Oroszország, Spanyolország, Poroszország; az első világháborúban: 
Oroszország ós Franciaország) s ugyanekkor a legyőzött fél gyarmatai Anglia 
hajóhadának estek áldozatul, és a módszer segítségével a XIX. század végén 
Anglia a leghatalmasabb gyarmatbirodalmat mondhatta magáénak. Az vi
szont sohasem állt érdekében Nagy-Britanniának, hogy ellenfelét túlságosan 
meggyengítse, mivel ez esetben megbomlott volna az „európai egyensúly" 
s más erők ellen kellett volna fellépnie a brit diplomáciának. 

A fenti elgondolások a második világháború előtt is döntően érvényre 
jutottak az angol politikában. Anglia kis hadsereggel és erős hajóhaddal 
lépett a háborúba, s eleinte csak korlátozott célokat akart megvalósítani. 
A XX. században végbement politikai és technikai fejlődés azonban több 
vonatkozásban módosította a hagyományos angol politikát, s ez a tény, 
valamint az angol államférfiaknak és katonai vezetőknek az a törekvése, 
hogy változatlanul a XVIII—XIX. századi „birodalomépítő" ,politika alap
elveinek megfelelően irányítsák az anyaországot és a domíniumok háborús 
erőfeszítéseit, gyakran törést és kettősséget okozott az angol „nagy stra
tégiában". 

Anglia korábbi előnyös hadászati helyzete az első világháború után roha
mosan rosszabbodott. Ezt több okkal magyarázhatjuk: 

i< Eltolódott a világ hatalmi egyensúlya. Négy ,,új" hatalom tűnt fel, 
amelynek gazdasági és katonai potenciálja egyaránt felülmúlta, vagy meg
közelített a közelmúlt leggazdagabb és legerősebb birodalmát, a Brit Nem
zetközösséget: az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetunió, Németország 
és Japán. Ennek következtében Anglia megszűnt döntő tényező lenni a vi-
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lágpolitifcában, bár politikai befolyásának egy részét sikerült megőriznie, 
s mindjobban háttérbe szorult e hatalmak mögött. 

2. Az első szocialista állam, a Szovjetunió létrejötte, s a fasiszta rendszer 
megjelenése Németországban és más államokban világnézeti jellegűvé tette 
a politikát és ezáltal a háborút is. Az antagonisztikus társadalmi berendez
kedésű országok összecsapása rendkívüli mértékben előtérbe állította a mo
rális és gazdasági tényező szerepét. Nagy-Britannia imperialista kormányai 
ellenszenvvel nézték a szocialista társadalmat, s minden gazdasági, politikai 
és háborús eszközt felhasználtak arra, hogy kiküszöböljék a szocialista for
radalom e „tűzfészkét". Ezért támogatták az uralomra jutott német fasiz
must — bár meg kell jegyeznünk, hogy egyes túlzott jobboldali köröktől 
eltekintve sem a konzervatív, sem a labourista politikusok nem rokonszen
veztek a fasizmussal, mivel azt remélték, hogy e két veszedelmes vetélytárs 
majd egymással fog leszámolni. 

3. A haditechnika rohamos fejlődésével megszűnt Anglia sebezhetetlen-
sége. Az ellenséges légierők pusztításaitól a La Manche többé már nem tudta 
megóvni a brit szigeteket, sőt, a technika fejlettsége azt. is lehetővé tette, 
hogy kombinált hadműveletekkel ellenséges katonaság szálljon partra a 
brit szigeteken, amire lényegében 1066 óta nem találhatunk példáit. A légi
erők és a tengeralattjárók ezenfelül Anglia létfontosságú tengeri szállításait 
is veszélyeztették. 

E sokféle hatás természetesen a.háború alatti angol politikában is érvényre 
jutott: Anglia elvesztette korábbi fontosságát, többé sem új hódításokra 
nem törekedhetett, sem arra, hogy katonai erejének teljes latba vetésével 
semmisítse meg az ellenséget — erre hosszú ideig nem ís nyílt lehetősége. 

Ezek a tényezők tisztább megvilágításba helyezik Anglia második világ
háborús politikáját. Erről megállapíthatjuk, hogy fő célja a Brit Nemzet
közösség és a gyarmatok megtartása volt. Ezt a tényt már a háború első 
szakaszában amerikai szövetségeseik is felismerték, s egy bizalmas vezér
kari utasításban például így írtak erről a kérdésről: ,,Az angolok sohasem 
veszítik szem elől háború utáni kereskedelmi és katonai érdekeiket. Nekünk 
így kell őrködnünk saját érdekeink felett.''56 Az angol katonai doktrína 
leglényegesebb sajátosságai azzal magyarázhatók, hogy a birodalom egyes 
részei a világ csaknem valamennyi pontján szétterültek, s megvédésük lehe
tőségei kormányozták döntően az angol- politikát. A birodalom bárom döntő 
pontja C. Falls szerint: 1. a brit szigetek; 2. a Közel-Kelet; 3. Singapore.57 

A gazdasági hatalom bázisa a Közel-Kelet (főleg a gazdag iraki és iráni 
olajmezők miatt), s e döntő fontosságú terület kulcsa Egyiptom, amelynek 
megtartása három bázison — Gibraltár, Málta és Szuez — nyugszik. 

A fentiek — úgy véljük — bőven indokolják, hogy az angol politiku
sokat, amikor a Hitler-ellenes koalíció érdekeivel szembekerülve a Földközi
tengeri hadszíntér döntő szerepét hangsúlyozták, brit birodalmi érdekek 
vezették. Ez magyarázza azt is, hogy 1940 őszén, amikor az invázió veszélye 
még korántsem hárult el Anglia felől, s az angol szigeteket védő erők alig 
haladták meg az öt hadosztályt, a szűkös tartalékaikat Wawel rendelke
zésére bocsátották Egyiptom megvédésére.58 

A Földközi-tenger szerepének túlzott kihangsúlyozása az egész háború 
alatt megmutatkozott. 1942-ben például ugyancsak az angolok kényszerí
tették rá habozó amerikai szövetségesüket — ekkor nézetem szerint a há
ború egész szempontjából helyesen —, hogy az akkor még csak korlátozott 
erőkkel végrehajtható észak-franciaországi partraszállás (az úgynevezett 

•r)G „Nevar absent from British iminds >are their post-war interests, commercial and mili
tary. We should likewise safeguard our own eventual interests." (Matloff: i. m. 30. o.) 

57 Falls: i. m. 24. o. 
58 Butler: i. m. 178—179. o. 
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„Sledgehammer") helyett az afrikai partraszállást válasszalk.59 Az angolok a 
háború befejező éveiben is kitartottak a Földközi-tenger keleti medencéjé
ben végrehajtott deszant-vállalkozások mellett. Ekkor azonban már a szű
kebb brit imperialista érdekek védelme vezette Churchillt a balkáni invázió 
támogatására, Rhodos elfoglalásának megkísérlésére 1943 októberében,60 s az 
Észak-Olaszországon át Bécs irányra végrehajtott támadás szorgalmazá
sára.61 Churchill és vezérkari főnöke, Alanbrooke, e terveikkel kettős poli
tikai célt kívántak elérni (katonai céljaikra és a megvalósítás lehetőségére 
később térünk ki), egyrészt biztosítani akartak a Balkánon az angol befo
lyást (ez utóbbira mutat az is, hogy 1944 decemberében már 40 000 angol 
katona tartózkodott Görögországban, akik leverték a görög nép szabadság
mozgalmát),62 másrészt szovjetellenes célok is vezették őket, amennyiben 
Délkelet-Európa megszállásával meg akarták akadályozni a későbbi népi 
demokratikus államok létrehozását. 

A birodalmi érdek mellett, gyakran ezzel szoros kapcsolatban, néha azon
ban ezzel ellentétben még számos egyéb mozgatóerő is hatott az angol poli
tikára a második világháborúban. 

A világháború első évében, bár Chamberlain szavai szerint „tiszta lelki
ismerettel", csupán azzal a céllal, hogy a fasiszták „módszereinek véget vet
nek" léptek be a háborúba,63 még tisztán birodalmi imperialista célok ve
zették Angliát (s nem kevésbé Franciaországot). Egyáltalán nem szándékoz
tak Németország ellen támadóan fellépni, s jellemző, hogy két kisebb, csak 
részben megvalósult támadó elképzelésük (Észak-Norvégia és a Dardanellák 
megszállása) is kelet, tehát lényegében a Szovjetunió ellen irányult.6/1 Az 
sem véletlen, hogy amikor a főhadszíntéren csak kb. 120 000 angol tartóz
kodott, s ezek sem viseltek komoly háborút, 100 000 katonát szántak Finn
ország megsegítésére a Szovjetunió ellen.65 Anglia ekkor még nem kívánta 
a német fasizmus feltétel nélküli megsemmisítését, nem is készült a hábo
rúra, legfeljebb, mint ahogyan Sir John Kennedy megállapítja: A Szovjet
unió ellen, amelyet „egyetlen lehetséges ellenséges nagyhatalomnak látott", 
s csak azt nem látták előre biztosan, hogy „Németország melyik oldalra 
áll"66 majd a háborúban. 

1940 májusában azonban, amikor a háború Anglia létérdekeit kezdte fe
nyegetni, új vonások jelentkeztek az angol politikában. A londoniak tün
tették a nácik ellen. Chamberlaint lemondatta az alsóház, s Churchill került 
a birodalom élére, aki következetesen harcolt a nácik ellen, s már 1939 
szeptemberében a következőkben jelölte meg Anglia háborús céljait: „Azért 
harcolunk, hogy megvédjük az egész világot a náci zsarnokságtól, s meg
védjünk mindent, ami szent az emberiségnek".67 A dün'kirchená „csata" 
után Anglia valóban lázasan készült az önvédelemre. A kapituláció gon
dolata nem merült fel az angolokban. Háborújuk ékkor vált igazságossá, 
s ezt a jellegét mindvégig meg is őrizte annak ellenére, hogy az önálló im
perialista elképzelések és szovjetellenes tendenciák mindvégig megmarad
tak, sőt a háború egyes szakaszaiban túlsúlyra is jutottak a brit politikában. 

Franciaország eleste után Nagy-Britannia mintegy kilenc hónapig egyedül 

59 Bryanéi. i. m. 460—473. o. 
60 Churchill: i. m. m / 2 . 295. o.; Bryant: i. m. II. 54—57. o.; Ehrman: i. m. V. 54—55. o.; 

Matloff: i. m 251—252 o. 
(il Churchill: i. m. VI. 194—196. o.; Bryant: i. m. II. 387. o. ; Wilmot: i. m. 438—439 o. 
62 Ehrman: i. m. V. 567—569. o.; Bryant: i. m. II. 346. o. 
63 Feiling, B. K.: Nevllla Ohanuberlain. London, 1946. 327. o. . 
64 Gyeborin: i. m. 86—88. o . ; A Nagy Honvédő Háború történette. 1. köt. , 249—253. o. 
íi5 Butler: 1. m. 63—64. o.; Bryant: i. m. I. 75. o. 
66 Wedemeyer : i. m. 198. o. 
67 ,,This is not a ques t ion of fighting for Danzig, of f ighting for Po land . ťWie are fight

ing to 'save a whole World f ram the pes t i lence of Nazi t y r a m y and in defence of all tha t 
is most sac red to m a n . " (Id. Fuller: The Second World War . 26—27. o.) 
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harcolt fegyverrel a fasizmus ellen. Ebben az időben természetesen defen
zívába szorult, de ez a védelem — amíg a tengereken az angol hajóhad 
uralkodott, támadási lehetőségeket is rejtett magában.68 Az angol politika 
ekkor szárazföldi szövetségeseket keresett és talált is magának — akik egy 
időre lekötötték Németország erejét. (1941 tavaszán Jugoszlávia és Görög
ország.) Ez a tény magyarázza azt is, miért fogadták Nagy-Britanniáiban 
olyan kitörő örömmel 1941. június 22-ét, a Szovjetunió hadbalépését. 

Az angolok, akik nem bíztak a szovjet állam ellenálló erejében, eleinte 
valóban segíteni kívántak nehéz helyzetbe került szövetségesükön, legalábbis 
annyira, hogy egy ideig még ellen tudjon állni Németországnak. Ezért ki
sebb áldozatokat hoztak érte, s a perifériákon még támadtak is, mint azt a 
1942. november 8-án végrehajtott észak-afrikai partraszállás is tanúsítja. 

1943 után fokozottan előtérbe kerültek a hadászatban az angol imperia
lista érdekék. Ekkor ugyanis már nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió 
egyedül is legyőzi Németországot, s nem szorul a különféle kisebb-nagyobb 
tehermentesítő hadműveletekre. 

Ez leginkább a második fronttal kapcsolatos angol álláspont elemzésével 
válik; nyilvánvalóvá. Itt ugyanis az angolok, szövetségeseik elemi érdekei
vel s a hadászat alapvető szabályaival szembehelyezkedve, a „birodalmi" 
szempontoknak jobban megfelelő földközi-tengeri hadszíntér prioritására 
törekedtek. Maradandó eredményeket azonban — az 1944 januári anziói 
partraszállás után — már nem mutathattak fel, mivel ekkorra már Nagy-
Britannia gazdasági és katonai potenciálja messze elmaradt az amerikai 
erőforrásoktól; s ez azzal a következménnyel járt, hogy az angol—amerikai 
szövetségben Anglia egyre jobban háttérbe szorult. 

A brit politika utoljára a háború végén kísérelte meg, hogy önálló utakra 
lépjen. Eklkor minden óvatosságát félrerakva szakított hagyományos peri
férikus hadászati elgondolásával, s először 1944 szeptemberében, majd 1945 
márciusában azt igyekezett elérni, hogy a szövetségesek Berlin irányaiban 
mérjék a főcsapást. Az előbbit — Montgomery Arhhemnél kudarcot vallott 
áttörési tervét — hadászati szempontok is indokolták, s sikere esetén a há
ború mintegy félesztendővel hamarabb ér véget. 1945 tavaszán, amikor a 
Németország leverése már csak napok kérdése volt, kizárólag politikai tö
rekvések vezették Churchillt: ha ugyanis az angolok szállnak meg Berlint, ez 
hatalmas erkölcsi nyereséget hozna — nézete szerint — a sok gazdasági 
s katonai kudarcot szenvedett Angliának, s ezzel egyszersmint a szovjet 
csapatokat is megakadályozták volna, hogy Berlint megszállják.''9 

Röviden itt is utalnunk kell a szövetségesek — Nagy-Britannia és az Ame
rikai Egyesült Államok viszonyára. Mindkét fél arra törekedett, hogy közö
sen intézzék a háború politikai és katonai irányítását. E célból az államfők 
többször is tanácskoztak egymással. (Quebec, Casablanca, Washington, Kairó, 
Teherán, Jalta stb.) Közös katonai bizottságokat állítottak fel, s később a 
vezérkari főnökök is közös testületet alkottak. Annyiban közös volt a két 
állam célja is, hogy Németországot tekintették a főellenségnek. Több lénye
ges kérdésben azonban leküzdhetetlennek látszó ellentétek tornyosultak az 
együttműködés elé. Mindkét államvezetés a háború utáni politikáját tartva 
szem előtt, világuralomra tört, s elsősorban saját céljai irányították. Anglia 
így birodalmi érdekeinek megfelelően az európai hadszíntéren a Földközi-
tenger—Italia-—Balkán, a Távol-Keleten pedig Burma—Singapore—Indo
nézia fő támadási irányt javasolta. Az Amerikai Egyesült Állaim ok ezzel 

68 Butler: i. m. 212—217. o.; Liddell Hart: S t ra tegy. 351—353. o.; Fuller: i. m. 86—87. o.; 
Falls: The Quest ion 36. o. 
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szemben Európában Észak-Franciaország, a Távol-Keleten a Csendes-óceán, 
Fülöp-szigetek, Japán hadműveleti vonal mellett tört lándzsát. Mindkét eset
ben a sokkal jelentősebb erőt képviselő USA álláspontja diadalmaskodott. 

Befejezésül. Anglia háborús politikáját értékelve meg kell állapítanunk. 
bár végeredményben győztesként került ki a háborúból, s közben is több 
eredményt ért el, imperialista politikája lényegében kudarcot vallott. A há
ború után megindult a féltve őrzött gyarmatbirodalom szétesése. Anglia 
világhatalomból másodrendű tényezővé vált a világpolitikában. 

Az Amerikai Egyesült Államok 

Az USA hadászatának értékelése, mint láttuk, a különböző pártállású és 
nézetű burzsoá szerzőknél meglehetősen nagy eltéréseket mutat. Egy tény
ben azonban a leghevesebb burzsoá bírálók és hivatalos amerikai felfogás 
leglojálisabb védői is egyetértenek: az Amerikai Egyesült Államok katonai 
vezetésében tisztán katonai szempontok jutottak érvényre. Kent Roberts 
Greenfield, az amerikai hadtörténetírás egyik vezető személyiségének szavai 
szerint „az USA katonai stratégiája . . . nemzeti politika (Kiemelés tőlem — 
R. Gy.) lett a háború alatt."70 Ez a megállapítás azonban, mint a követke
zőkben látni fogjuk, természetesen nem fedi a tényeket. 

A 'különböző felfogású hadtörténetírók azonban eltérően értékelték a ka
tonai szempontok e sajátos előtérbe kerülését. A hivatalos felfogás szószólói 
dicsőitik az Amerikai Egyesült Államok politikai és katonai vezetőit — 
szerintük — tisztán az emberiség érdekei megvédésének magasztos szem
pontjai irányították a háború alatt, s ezáltal szinte felbecsülhetetlen értékű 
szolgálatot tettek a világnak.71 A jobboldali ellenzéki történetírók, az úgy
nevezett revizionisták,72 akik a háború előtt politikailag az izolacionisták 
álláspontját képviselték; ezzel szemben azzal vádolják az Amerikai Egyesült 
Államok akkori vezetőit — elsősorban Roosevelt elnököt —, hogy elárulták 
az USA nemzeti érdekeit, s szerintük hihetetlen politikai rövidlátással nem 
a főellenség, a Szovjetunió, hanem a kevésbé veszélyes Németország ellen 
fordultak,73 s teljesen figyelmen kívül hagyták a döntő fontosságú politikai 
szempontokat. „Nem a kedvező béke elérése, hanem pusztán a katonai győ
zelem kivívásának gondolata lebegett előttük" ,— állapítja meg az amerikai 
katonai és polgári vezetésről szólva az angol Fuller is.7''' 

A háború általános törvényszerűségei azonban kategorikusan cáfolják ezt 
az állítást. Az amerikai politikai és'katonai hadászat mélyebb elemzése pe
dig konkrét formában is feltárja azokat az elválaszthatatlan kapcsolatokat, 
amelyek az USA háború előtti és alatti politikáját, politikai céljait és ka
tonai hadászatát összefűzték. 

Természetesen nem állíthatjuk, hogy az az összefüggés mindvégig teljesen 
tisztán állt volna az amerikai vezetők előtt, akik, kétségtelen tény, mind az 
antifasiszta koalíció egyetemes érdekeit, mind pedig saját szűkebb nemzeti 
és osztályérdekeiket tekintve, számos hibát követtek el a háború alatt. 
Hosszú ideig, mint ezt a háború előtti amerikai haditervek változatossága is 

7Q Command Decisions XIII. o. 
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bizonyítja, azt sem ismerték fel, ki lesz a főellenségük egy esetleges hábo
rúban.75 „Az emberi gyengeségek —• jegyzi meg találóan Taylor angol tör
ténész — általában inkább formálják a történelmet, mint az emberi gonosz
ság."76 A szubjektív tényező, az egyes amerikai politikusok emberi korlátai, 
valamint a sajátos amerikai belpolitikai helyzet, kétségtelenül azt a látszatot 
keltheti, hogy az USA második világháború előtti és alatti politikájának 
függvényét nem ábrázolhatjuk egyenes vonallal. Valamennyi nagyhatalom 
között az Amerikai Egyesült Államok háborús politikája volt a legegyenet-
lenebb, legellentmondásosabb. Ez az ellentmondásosság már a háború előtt 
tükröződött az amerikai politikában. A semlegességi törvény módosítása 
1939-ben, amely az amerikai monopóliumok érdekeinek megfelelően ,,saját 
felelősségére" szabad kereskedelmet biztosított az agresszív hatalmakkal, a 
„benemavatkozás" gyászos politikája a spanyol polgárháború idején, az 
amerikai politika leplezetlen szovjetéi!enessége azonban tisztán mutatta e 
politika imperialista jellegét.77 Mindezek a lépések világosan azt a célt szol
gálták, hogy az USA azzal, hogy távol tartja magát ia világpolitikától, tulaj
donképpen lehetőséget nyújt az agresszív hatalmaknak a háború kirobban-
tására. Tisztánlátásunkat, kétségtelenül zavarja, hogy ugyanezekben az évek
ben azonban néhány pozitívnak tökinthető amerikai lépéssel is találkoz
hatunk. Az amerikai politikai életben ugyanis már ekkor is meg voltak azok 
az erők, mindenekelőtt Roosevelt elnökre és a köréje csoportosult politiku
sokra gondolunk, akik már korán felismerték, hogy a német fasizmus győ
zelme az amerikai hatalmi célokat is veszélyezteti, ezért eleinte csak sza
vakban, majd az 1940-es német hadisikerek után, tettekkel is a fasizmus 
ellen fordultak. Vizsgáljuk meg röviden ennek az útnak az állomásait. 

Az első, bár inkább csa'k belpolitikai jelentőségű lépést már 1987-ben 
megtalálhatjuk. Roosevelt elnök ugyanis 1937. október 5-én tartott híres 
.karantén" beszédében hitet tett a demokratikus szabadságjogok mellett, s 
figyelmeztette az agresszív fasiszta államokat: Amerika készen áll e szabad
ságjogok megvédésére.78 E beszédet számos amerikai történész fordulópont
nak tekinti az amerikai külpolitikában. Roosevelt elnöknek nem ez volt az 
utolsó figyelmeztetése, 1938 telén, tehát München után levelet intézett711 

Hitlerhez, ebben több európai államot — köztük Lengyelországot, Francia
országot ós Romániát — az USA védelme alatt állónak nyilvánított. 

Ezek a kijelentések természetesen nem tekinthetők pusztán Roosevelt 
személyes megnyilvánulásainak. Roosevelt minden egyéni jóindulata és he
lyes politikai érzéke sem győzhette volna le a benemavatkozás híveinek cse
kély számú, de befolyásos csoportját, ha az amerikai nép szóles tömegei 
nem támogatják politikáját. 

Az amerikai nép állásfoglalását sem nevezhetjük azonban hosszú ideig 
egységesnek. Az elszigetelődés politikája, a téves biztonság kérdése azt a 
hitet keltette az USA polgáraiban, hogy semmi közük az európai zűrzavaros 
állapotokhoz, az Antalanti-óceán és az amerikai haditengerészet megvédi az 
Amerikai Egyesült Államokat a hitleri agresszióktól. 1938^ban Bullitt ame
rikai diplomata, az amerikai közvélemény állásfoglalására utalva megálla-

75 Az úgynevezett ,.színes" — kék, narancs, zöld stb. — tervek azon a feltételezésen 
aiapultak, hogy az USA egyeftlen ellenséges hatalommal kerül szembe az .eljövendő hábo
rúban. Szinte valamennyi számbavehető hatalom — Japán, Németország, Anglia, Itália, 
Spanyolország stb. — ellen készült haditerv. (Watson: i. m. 243—257. o.; Command decisions 
5—12. o.) 

76 Taylor, A. J. P.: The Origins of the Second Would War. Oxford Unid. Press. 1961. 
216. o.. 

77 Beard: The Forming. 211—215. o.; Dahms: Roosevelt. 12. o., Kunylna, A. J.—Maruski?i, 
B. L: Az amerikai békeszeretet legendája. Budapest, Kossuth, 1962. 161—164. o.; Hass, G.: 
München bis Pearl Harbour, Berlin, 1965. VII. 278. o. 

78 Rothstein: i. m . 129—135. o . 
79 Basic Documents on American History. Ed. by R. N. Cummager, New York. 1959. 

449—451. o. 
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pítja, hogy „egyáltalán nem biztos még, hogy ha háború tör ki Európában, 
az Amerikai Egyesült Államok beavatikozik-e ebbe a háborúba."80 Még 1941 
nyarán is úgy informálja Stimson hadügyminiszter az angol küldöttséget, 
hogy „az amerikai nép egészében véve azt kívánja, hogy kívül maradjon a 
háborún, s csak anyagi- és gazdasági támogatást nyújtson Nagy-Britanniá
nak. "8 l Résziben ezzel magyarázhatók Roosevelt elnök bizonyos sajátos meg
nyilvánulásai is. A müncheni válság idején például úgy nyilatkozott, hogy 
100%-ig hamis az a feltevés, hogy az Amerikai Egyesült Államok Francia
ország és Anglia oldalán csatlakozik a Hitler-ellenes egységfronthoz.82 Egyik 
1940-es választási beszédében pedig ünnepélyes ígéretet tett az amerikai 
anyáiknak, hogy fiaikat nem fogja háborúba küldeni.83 

Ügy véljük, e propaganda lényegében nem az amerikai nép, hanem az 
elszigetelődés hívei ellen irányult. Ezek ellenállását kellett leszerelni, s meg
nyerni szavazataikat. Az amerikai elnök óvatos hangú megnyilatkozásait 
azonban egyéb tényezők is indokolták. Az Amerikai Egyesült Államok im
perialista törekvései a két világháború közötti évtizedekben elsősorban a 
Csendes-óceán felé irányultak. Az USA gyarmatainak és érdekterületeineík 
nagy része — az amerikai kontinensen kívül — a Csendes-óceán térségében 
terült el, ezért természetesnek tarthatjuk, hogy a harmincas években az ameri
kai külpolitika homlokterében a Csendes-óceán vidékének problémái állottak. 
A legtöbb, úgynevezett „színes" terv egy japán elleni háború lehetőségével 
számolt.84 Kínában például az amerikai érdekek „védelmében" amerikai 
katonaság tartózkodott, amely a japán agresszió után is még a helyén ma
radt, mivel az amerikai külpolitika vezetői, főleg Hughes és Hull ragaszkod
tak a támaszpontok megtartásához, s csak az 1937-ben, a hadsereg sürgeté
sére egyeztek bele a kiürítésekbe.8"' 

Az 19294>en meginduló gazdasági válság is óvatosságra intette az ame
rikai vezetőket. A New Deal évei alatt, a gazdasági élet stabilizálásával el
foglalt USA vezető politikusai, a különféle válságok idején nem szándé
koztak beavatkozni a zűrzavaros európai ügyekbe, csupán üzletembereik 
igyekeztek a hadianyag szállításokkal halászni a zavarosban. 

Az elszigetelődési politika erejét, s egyben a gazdasági élet nehézségeit az 
amerikai hadsereg állapota is bizonyítja. Az első világháborút követő évek
ben nagyon keveset törődtek a hadsereg modernizálásával, az európai álla
mokhoz viszonyítva, jelentéktelen összeget költöttek katonai kiadásokra. 
Ha a két utolsó békeév 1937—1938 katonai kiadásait összehasonlítjuk, a 
következő adatokat nyerjük,86 alapegységül 1 milliárd amerikai aranydollárt 
számíthatunk : 

Év . , , , Naffv-Nemetorszag -, -rr • Bri tannia Franciaország J a p á n USA 

1937 
1938 

7,8 0,737 
5,7 1,110 

0,459 
0,464 

0,859 
1,215 

0,619 
0,668 

A haderő létszáma 1938-ban 322 232, 1939-ben pedig 334 473 fő volt, tehát 
csupán kb. 12 600 fővel emelkedett.87 A csekély létszám mellett a hadsereg 

80 Rothstein: i. m. 161—162. o. 
81 Stimson—Bundy : i. m. 369. o.; Matloff—Shell: i. m. 31. o. 
82 Taylor: 1. m. 172. ol.; Rothstein: i. m. 162. o.; Hass: i. m. 99. o. 
83 Beard: P re s iden t Roosevelt . 17—18. o. 
84 Watson: i. m. 243—257., 298—30. o.; C o m m a n d Decisions. 12—15. o. 
85 Tota l W a r and cold War . 152—154. o. 
86 Richardson, L. F.: A r m s a n d Insecur i ty . Chicago, 1960. 115. o. 
87 Histor ical Stat is t ics of the USA. Washington , Gov. Pr in t . Off. 1961. 588. o. 
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technikailag sem ütötte meg a legerősebb európai hadseregek — szovjet, 
német, francia színvonalat,80 még 1941-ben is csupán 750 000 katonát (tudtak 
felszerelni.89 Az amerikai politikusok és történészek egy része a hadsereg 
gyengeségét úgy állítja be, mint az USA békeszándékának egyik döntő bi
zonyítékát; a revizionista történetírás pedig az amerikai vezetők bűnös fele
lőtlenségét hangoztatja, hogy ennyire felkészületlenül bekényszerítették az 
amerikai népet a háborúba. Természetesen egyik álláspont sem tükrözi a 
teljes igazságot, a revizionistákkal (kétségtelenül annyiban egyetérthetünk, 
hogy egészen 1942-ig valóban nincs meg az egység az amerikai imperializ
mus magasbatörő céljai ós a rendelkezésükre álló katonai eszközök gyatra-
sága között. Egészen 1940-ig sem a politikai, sem a katonai vezetés nem 
ismerte fel a náci agresszió veszélyét, s a kivárás politika j át tartva szem 
előtt, nem fejlesztették a ' hadseregüket sem. 

19404>en — és főleg 1941-ben — azonban a helyzet gyökeresen átalakult. x 
Az USA semleges országból kezdetben nem hadviselő szövetségessé, majd a 
Pearl Harbour-i japán támadás után hadviselő féllé változott. Az első német 
sikerek feltárták az USA katonai és politikai vezetőik, s nem utolsó sorban 
az amerikai nép előtt, milyen veszélyeket rejtene magában a fasizmus világ
méretű győzelme. Az amerikai nép 90%-1a már 1939-ben antifasiszta érzelmű 
volt,90 s nemcsak a vezérkar, hanem az egyszerű amerikaiák is világosan 
felismerték azt a nyilvánvaló tényt, hogy az Atlanti-óceán északi felének 
és a brit szigetek biztonsága az angol—amerikai stratégia közös bázisa. 
A német és japán konkurencia egyre fenyegetőbben támadta az amerikai 
érdekeiket. Az 1939-ben kötött szovjet—német megnemtámadási szerződés 
pedig azt mutatta, hogy pillanatnyilag az amerikai imperializmus hódító 
szándékának leginkább megfelelő német—szovjet háborúval sem számol
hatnak.91 

Mindezek a tények fokozatosan világossá tették az amerikai vezetők előtt, 
hogy saját imperialista tervük megvalósítása, de alapvető nemzeti érdekük 
szempontjából is kikerülhetetlen a Németország elleni háború. 1940 decem
berében a Roosevelt-féle irányzathoz közelálló Leahy tengernagy már így 
fogalmazta meg a problémát, „nem az a kérdés már, hogy háborúba 
lépünk-e, hanem csak az, hogy mikor".92 

A katonai elgondolások a politikai stratégia céljainak .megfelelően módo
sultak. Első és döntő lépésként a hatalmas amerikai gazdasági potenciál 
jelentős hányadának hadicélokra való átállítását kell tekintenünk. A kato
nai kiadások 1940-ben már 2188 milliárd dollárra, 19414ben pedig 7645 mil
liárd dollárra nőtték.93 Ezzel párhuzamosan emelkedett a hadsereg létszáma 
is, 1941-ben elérte az 1 460 998 főt.94 Már ebben az évben széleskörű prog
ramot — az úgynevezett „Victory" (győzelem) programot — állították össze 
az amerikai hadsereg fejlesztésére, melynek értelmében az Amerikai Egye
sült Államok szárazföldi, tengeri és légi haderejének összlétszámát 8 759 658 
főre kívántak feltölteni.95 A fenti programot lényegében végre tudták haj
tani. A háború alatt 1945-ben az amerikai hadsereg maximális létszáma 
elérte a 8 266 373 főt.96 

88 Watson: i. m. 2., 327—329. o.; Millis, XV.: Amer ikan i s che Mildtärgesohichet. Köln, Markus , 
1958. 224—225. o. 

89 Historical Stat is t ics . 589. o.; Millis: i. m. 225. o. 
90 Cordon, M.—Kenneth, V.: Theo ry and prac t ice of Américain Fore ign Pol icy. New 

York, 1955. 223. o. 
91 Matloff—Snell: i. m. 37. o.; Hass: i .m. 116—125. o. 
92 id. Wedemeyer: i. m. 20. o. 
93 Schramm: i. m. II . 93. o. 
9/i Historical Stat is t ics . 588. o. 
95 Matloff—Snell: i. m. 60. o. 
9fi Historical Stat is t ics . 589. o. 
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Jóllehet a „Victory" program nem tűzött maga elé támadó szándékot, 
alapelvként 

a) a Monroe doktrina szigorú megőrzését, 
b) a Nagy-Britanniának nyújtandó segélyt, 
c) egyéb, a tengelyhatalmak által fenyegetett országoknak nyújtandó 

segélyt, 
d) a Távol-Keleten a japán agresszió megfékezését, a tengerek szabad

ságát 
jelölte ki az USA nemzeti politikájának.97 Fő céljaként nyilvánvaló volt, 
hogy teljes feltöltöttsége esetén e hatalmas haderőt támadó célokra is fel 
lehet használni. 

Az 1941-es évben alakultak ki az amerikai hadászat legfontosabb alap
elvei, melyek végeredményben a háború későbbi szakaszaiban is változat
lanul megmaradtak. A hadászati tervek — melyek „Rainbow" (Szivárvány) 
nevet viselték98 — végeredményben hadászatilag helyes alapelvből indultak 
ki. Mindenekelőtt Németországot tekintették a főellenségnek, az ellene vívott 
harc — a Pearl Harbour-i japán támadás utáni néhány hónaptól eltekintve 
— mindvégig prioritást élvezett a többi hadszíntérrel szemben. A győzelmet 
— a katonai doktrina tételeinek megfelelően — a következő módon kíván
ták kiyívni: 

a) az első lépés a gazdasági háború (főleg a tengeri és légierő aktív rész
véteiével) ; 

b) a légierő támogatásával a katonai offenzíva megindítása; 
c) Itália kikapcsolása; 
d) a szövetségesek valamennyi szárazföldi, légi és tengeri erejének állandó 

ibevetésével kisebb, az ellenséget felmorzsoló hadműveletek; 
e) a szövetségesek támogatása; 
f) a Németország legyőzésekor szükséges erő fokozatos kiépítése; 
g) támaszpontok megszerzése a döntő támadás megindításához: 
h) a döntés." 
E „győzelmi program", amely katonai vonatkozásait tekintve többek között 

öt éven belül 10 000 000 főnyi haderő felszerelését, s például havi 3400 
repülőgép gyártását írta elő, összhangban volt az USA háborús céljaival, 
valamint helyzetének sajátosságaival: kedvező földrajzi helyzet, a hadsereg 
gyengesége stb. Ez önmagában is lassította, hátráltatta az amerikai had
sereg gyors bekapcsolódását az európai főhadszíntér harcaiba. 

Az 1944. január 31-i Anzio hadművelet, a franciaországi partraszállás két 
hónapon át folyó erélytelen, rosszul vezetett kísérletei, s végül Eisenhower 
balsikerű „széles front" hadászata 1944 őszén, amely lehetővé tette, hogy a 
németek a „Westwalľ'-bam megkapaszkodjanak, a politikai és katonai veze
tésre is visszahatott. Amerika hosszantartó, kimerítő háborúra készült fel. 
Haderejének készületlenségét és vezetői gyakorlatlanságát ürügyül hasz
nálta fel, például a második front megnyitásának elhalasztására. 

Az amerikai politikai stratégiát az az elv vezette, hogy a háború kezdeti 
szakaszában szövetségeseinek erőfeszítései útján kifárasztják és felmorzsol
ják az ellenséget, az amerikai hadsereg pedig csak a háború befejező szaka
szában a csökkentett harci értékű ellenséggel szemben avatkozik be teljes 
erejével a háborúba s vívja ki a döntő győzelmet. E hadászat segítségével 
nemcsak az ellenség, hanem saját szövetségeseik felett is diadalmaskodni 
kívántak. 

Az USA katonai vezetésnek az amerikai imperializmus céljait illetően 

97 Matloff—Snell: i. m. 30. o. 
98 C o m m a n d Decisions. 15. o., Watson: i. m. 143. o. 
99 Matloff—Snell: i. im. 44. o., Watson : i. m. 330—366. o. 
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kettős feladatot kellett megoldania: a) megtörni a tengelyhatalmak erejét, 
b) olyan pozícióba jutni a háború után, hogy meg lehessen valósítani az 
„amerikai évszázadot", vagyis az Amerikai Egyesült Államok világural
mát.100 

Ez a kettősség a háború egész folyamán végighúzódik az amerikai hadá
szaton. Helyes hadászati elképzelések végrehajtását állandóan imperialista 
meggondolások kötik gúzsba, s megakadályozzák, hogy az amerikai had
sereg adottságainak megfelelő teljesítményt nyújtson. 

Ennek ellenére az amerikai politikai és hadászati vezetés számos helyes 
intézkedést tett a háború sikeres befejezésére. Hadászatuk kiinduló pontja, 
a „Németország az első" alapelv feltétlenül helyeselhető. A magam részéről 
— azzal a fenntartással, hogy az amerikai hadsereg készületi enségéért az 
amerikai politikai és katonai vezetés feltétlenül hibáztatható — helyesnek 
tartom az 1942-es hadászati terveket is. A stratégiai bombázások megszer
vezését Németország kulcsipari céljai ellen, bár nem érték el a várt ered
ményéket — figyelemreméltó, aktív kezdeményező lépésnek tökinthetjük. 

Bonyolultabb kérdés a Sledgehammer és Roundup hadművelet, továbbá 
a Torch akció értékelése. Feltételezhető, s ezt a dieppei partraszállás ku
darca is bizonyítja, Amerika és Anglia — részben objektív okokból — még 
nem készült fel a döntő partraszállás végrehajtására. Egy korlátozott erők
kel és célokkal végrehajtott vállalkozás létjogosultságát pedig a magam 
részéről erősen vitathatónak tartom, s nézetem szerint nem járult volna 
hozzá nagyobb mértékben a győzelem kivívásához, mint az 1942 novembe
rében meginduló és 1$43 szeptemberében a „tengely" egyik kerekének, 
Olaszországnak a kikapcsolásában kulminálódó Földközi-tengeri hadművelet 
sorozat. Szintén helyes politikai stratégiai lépésnek tökinthetjük a „feltétel 
nélküli megadás" Casablancái deklarációját is, amely az egész világ előtt 
nyilvánvalóvá tette a szövetségesek elszánt győzelmi akaratát.101 

Figyelemre méltó az is, hogy angol szövetségeseikkel szemben — az 
amerikaiak — legalább is elméletben csakhamar felismerték a nyugat
európai partraszállás jelentőségét, azt a tényt, hogy a nyugat-európai német 
védelmet döntően csak Franciaországban tudják szétzúzni. 

E helyes felismerést azonban csak bűnös késedelmeskedéssel, csak 1944. 
június 6-án a normandiai partraszállással vitték át a gyakorlatba. 

Ennék okát elsősorban az amerikai imperialista törekvések előtérbe állí
tásával magyarázhatjuk meg.102 Még az amerikai katonai írók — köztük 
például a szovjetellenes beállítottságáról közismert Wedemeyer is — egyet
értenék abban, hogy 1943-ban már minden lehetőség megvolt a francia
országi partraszállás sikeres végrehajtására.103 

Ügy véljük, a fentiek egyértelműleg megcáfolják az amerikai katonai írók 
korábban idézett tételét, hogy a második világháború alatt az amerikai poli
tikát kizárólag katonai szempontok vezették.1(M 

A hadászat és politika összefüggéseit az Amerikai Egyesült Álliaimok sajá
tos belpolitikai vonásai még világosabban kiemelik. Az USA alkotmánya 
szerint a végrehajtó hatalom — természetesen a törvényhozói és a polgári 
adminisztráció is — elsősorban az elnök kezében nyugszik. Az elnök látszó
lag korlátlan hatalommal rendelkezik. Ö választja ki közvetlen munkatár
sait, joga van kivételes hatalmával élni, még a hadüzenet döntő kérdésében 
is meghatározó szerepe van. A. katonai vezetés is személy szerint az elnök-

100 Az i tál iai hadműve le t ek é r téke lésére lásd Matloff: i. m. 162—164., 254—258. o., Com
m a n d Decisions. 224—244. o. 

101 Command Decisions. 182—185. o.; Kecskeméti: i. m. 145—187. o.; Fuller: The Second 
World War. 314—318. o.; Wedemeyer: i. m. 212—222o .. 

102 Kulis: i. m. 25—54. o. 
103 Wedemeyer: i. m. 261—267. o. 
104 Lásd a 72. sz. jegyzetet . . 
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nek van alárendelve, aki így lényegében a maga kezében fogja össze a leg
főbb polgári és katonai irányítást. Az elnökök azonban ritkán élnek, helye
sebben ritkán élhetnek rendkívüli hatalmukkal. A különböző tőkés csopor
tok érdekeit közvetve vagy közvetlenül képviselő politikusok, valamint a 
monopóliumoknak a hadseregbe befészkelődött emberei erősen korlátozzák 
az elnök hatalmát, aki így végeredményben főleg iá saját maga által válasz
tott tanácsadókra és az adminisztrációs hálózatra támaszkodhat. 

Elsősorban csak a korlátok magyarázzák, hogy a náci agresszió veszélyét 
világosan felismerő Roosevelt és az adminisztráció vezetői 1941-Jben nem 
üzenhették meg a hadat Németországnak, amellyel — mint a Kearny 'és a 
Reuben James rombolók esete is mutatja — az Atlanti-óceánon gyakorla
tilag már háborúban is álltak.105 A helyzet fonákságát Baldwin amerikai tör
ténész is :felismerte, „nem tudhatjuk — írja —, az Egyesült Államok hogyan 
léphettek volna be a háborúba, ha a Pearl Harbour elleni japán támadás 
meg nem szünteti a problémákat."10(i A németek ugyanis, bár az amerikai 
hadihajók nyíltan ellenségesen viselkedtek tengeralattjáróikkal szemben, 
óvakodtak a provokációktól.107 

A Hawai-szigetek katonai és haditengerészeti parancsnokainak mulasz
tásai lehetővé tették, hogy a gazdasági és diplomáciai fegyverekkel erősen 
szorongatott japán imperializmus megsemmisítő támadást intézzen a Pearl 
Harbour-i amerikai haditengerészeti támaszpont ellen, s ez az orvtámadás 
nyitotta meg az utat végeredményben Amerika hadbalépése előtt. 

Roosevelt elnöknek a háborúban játszott szerepéről számos, egymásnak 
élesen ellentmondó vélemény látott napvilágot. Az igazság — szerintem — 
a túlzó vélemények középútján található.108 Az elnök nem volt katonai zseni, 
tudatos stratéga, aki mindvégig kezében tartotta a háború legfőbb irányí
tását. Azt sem mondhatjuk róla, mint egyes revizionisták, hogy tehetetlen 
bábként értetlenül vergődött, gonosz erők játékszereként.109 Az elnököt 
1941 után politikai tisztánlátás, a helyesnék vélt céljaihoz való merev 
ragaszkodás jellemezte. Érdeme, hogy Stimson, Marshall, Knox, Stark, 
Stilwell, Leahy és mások személyében olyan tehetséges és politikájához 
mindvégig hű katonai vezetőket gyűjtött maga köré, akik a katonai veze
tést alá tudták rendelni az elnök politikai céljainak. Churohillal és Hitlerrel 
ellentétben Roosevelt nem avatkozott be a katonai vezetés részletproblé
máiba, egyes hadászati elképzeléseihez azonban — mint például a második 
front, Kína támogatása, a feltételnélküli megadás követelése stb. — követ
kezetesen ragaszkodott. 

Azt is — legalább is részben — Roosevelt személyes befolyásának tekint
hetjük, hogy a második világháború alatt a különböző fegyvernemek ver
sengésétől korábban szinte teljesen megbénított amerikai legfelső katonai 
vezetés egységes tervek szerint, eredményesen működött. Ha léptek is fel 
az egyes haderőnemek vezérkarai között súrlódások a hadsereg és általában 
az egész amerikai katonai és polgári vezetés „Germany first" elvével szem
ben, a haditengerészet számos vezetője, például a Csendes-óceáni hadszíntér 
elsőbbségét hangoztatta, az egyesített vezérkar a háború alatt jól látta el 
feladatát. 

Végezetül röviden utalnunk kell a koalíciós, hadviselés néhány problé-

105 Beard: i. im. 173—198. o., Busch, H. ; So w a r der U-Boot Krieg. Bielefeld, Deutsche 
H e i m a t Verl . 1954. 144—155. o. 

106 id. Perkins, D.—Van Densen, G.: The United States of America, New York, 1962. 612. o. 
107 1940 májusában Hitler aggodalommal figyelte az USA- t̂. „Ich glaube — jelentette 

ki —, dass der immer Wieder anklingende drohende Undertone Roosevelts Grund genug ist, 
uns vorsorglicherweis so schnell wie möglich des Ende des Krieges herbeizuführen." (Haider; 
KTB. I. 277. o.) 

10« Total war and cold w,ar. 42—43. o. 
109 Butler: Grand strategy II. 313—315. o., Matloff—Snell: i. m. 30—31. o. 
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májára az USA ás szövetségesei között. Az Amerikai Egyesült Államok első 
s mindvégig legszorosabb partnere Nagy-Britannia volt. Még 1941 nyarán, 
tehát az USA hadbalépése előtt létrejött a JCS, az angol—amerikai vezér
kari főnökök tanácsa, mely a háború egész lefolyása alatt biztosította az 
együttműködést a két nagyhatalom között. Ez az együttműködés egyáltalán 
nem volt zökkenőmentes, főleg a háború utolsó éveiben, amikor az amerikai 
katonai potenciál fölénye nyomasztóbbá vált, a szövetség egyre inkább 
egyenlőtlenné alakult, mivel csaknem valamennyi kérdésben az Amerikai 
Egyesült Államok akarata érvényesült. Mindezek ellenére megkockáztatjuk 
azt az állítást, hogy a háború gépi korszakában az amerikai—angol együtt
működés a második világháború alatt — kapitalista viszonyokat tekintve 
— kiegyensúlyozottnak és gyümölcsözőnek bizonyult. 

A többi szövetségessel korántsem alakult ki ilyen szoros viszony. Az USA 
csak Nagy-Britanniával és a Szovjetunióval tárgyalt egyenrangú partner
ként, a többi ország rendszerint zúgolódás nélkül alávetette imagát az USA 
akaratának. Ezekben a kapcsolatokban' mindvégig imperialista vonások 
jutottak érvényre: az USA valamennyi általa felszabadított, vagy más 
módon függőségébe jutott országban üldözte a demokratikus erőket, s igye
kezett minél teljesebb gazdasági és politikai függésben tartani ezeket az 
országokat. (Lásd Kína, Itália, Franciaország, a háború után Korea, Japán, 
Németország és az USA viszonyainak alakulását.) 

Külön fejezetet igényelne a szovjet—amerikai katonai kapcsolat kiala
kulása. Az USA legtöbb vezetője köztudomásúan nem rokonszenvezett a 
Szovjetunióval, s 1939 előtt szívesen látott volna egy német—szovjet hábo
rút. 1941. június 22. után azonban örömmel vették tudomásul, hogy a Szov
jetunió is hadiállapotba került Németországgal. Az amerikai katonai veze
tés még 1942-ben is biztosra vette a Szovjetunió közeli katonai vereségét, 
s éppen ezért hajlandónak mutatkozott egy kisebb tehermentesítő támadás 
végrehajtására Franciaországban.110 A szövetségi politikának megfelelően 
jelentékeny hadianyag szállítmányokkal is támogatták a Szovjetuniót.111 

1942 után azonban, amikor már közeledett a fasizmus feletti győzelem pil
lanata,, az USA vezetői egyre inkább a Szovjetunióban látták az eljövendő 
nagy amerikai birodalom legveszélyesebb ellenségét, s. fokozatosan lazítot
ták az amerikai—szovjet szövetség amúgy sem túlságosan szoros szálait. 
S bár a különféle személyes találkozásokon, főleg Teheránban és Jaltában 
történték kísérletek a szövetséges haditervek összehangolására, s együtt
működésük néhány alkalommal — mint például az 1945. január 12-á szovjet 
támadás, vagy a Szovjetunió bekapcsolódása 1945 augusztusában a Japán 
elleni háborúba — eredményekkel is járt, ez az ellentéteken lényegében 
semmit sem változtatott. 

Összefoglalva az angol—amerikai hadászat és politika kapcsolatát meg
állapíthatjuk, hogy a politikai kettősség, az igazságos és az igazságtalan 
motívumpk keveredése jelentékenyen befolyásolta, számos esetben kifeje
zetten hátráltatta a helyes hadászati döntések kialakítását. E háborúban az
zal a sajátos, a" történelemben ritkán előforduló helyzettel találkozhatunk, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia önálló imperialista 
politikai céljai érdekében sokszor túltetták magukat a katonai doktrína 
alapvető elvein, le akarták ugyan verni Németországot és szövetségeseit, 
de a győzelemhez korántsem a legegyszerűbb, legcélravezetőbb — s tegyük 
hozzá, nem a legegyenesebb utat választották. 

110 Matloff—Snell: i. <m. 160—161. o., Bryant: T h e T u r n of t h e Tide . 28—31. o., Wilmot: 
i. m. 223—226. O. 

i l l Az USA a h á b o r ú a l a t t 10 670 000 000 dol lár é r t ékű szá l l í tmánnya l segí tet te a Szovjet
uniót . (Schramm: i. m. II. 99. o.) 
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Д Ю Л А Р А Ж О 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

I. часть 

Резюме 

Целью статьи является то, что после подробного анализа политических, эконо
мических, военных предпосылок, а также политики англо-саксонских держав до и во 
время второй мировой войны и на основе сделанных из этого выводов, исследовать 
и оценить некоторые существенные проблемы англо-американской стратегии во время 
второй мировой войны. 

Введение занимается историографией этого вопроса. В этом устанавливается, хотя 
огромная по количеству и в большинстве качественная литература занималась со 
стратегией англо-саксонских держав, но вопрос и в настоящее время нельзя считать 
закрытым, в первую очередь вследствие противоречивой политики Великой Британии 
и США. Среди многочисленных противоречивых буржуазных точек зрений, особенно 
достойно внимания мнение так называемых американских «ревизионистов», которые 
с одной стороны осознали империалистический захватнический характер американской 
внешней политики и стратегии, а с другой стороны на основе своих антикоммунисти
ческих реакционных взглядов резко обвиняли американское политическое руководство 
в том, что оно на стороне Советского Союза вмешивалось в войну. Марксистская 
специальная литература правильно анализировала политические и экономические от
ношения западной стратегии, но некоторые частичные вопросы стратегии — особенно 
в области морской и воздушной стратегии — ещё не обрабатывала в достаточной 
глубине. 

Вторая глава трактует значительные теории между двумя мировыми войнами и 
также англо-америакнские формы их издания. 

Самое большое значение придается при анализе характерных черт развития анг
лийской военной теории и английской армии между двумя мировыми войнами. Ста
тья освещает главную проблему английской военной теории; специфическое положе
ние в защите метрополии, которой посредственно не угрожала инвазия, и стран Ве
ликой Британии, находящихся на разных местах мира, поэтому являлись легко уяз
вимыми. Решение большинством английских военных теоретиков — прежде всего 
В. Н. ЫсШеН Наг!, «I. С. Г. Ги11ег 1 С. Га11з — находилось в создании немного
численной максимально механизированной армии, которая в военном искусстве ставит 
на первое место подвижность. Их теория могла осуществляться только при опреде
лённых политических и экономических условиях, с этим и объясняется, что Англия-
в 1939 году вступила в войну неподготовленно, слабо и плохо снабженной, по числен
ности незначительной армией. 

В третьей главе автор рассматривает отношение англо-саксонской политики и 
стратегии. Политические цели двух великих держав частично были одинаковыми, но 
частично они отличались друг от друга. Довоенная английская политика «примире
ния» и американская политика «изоляции» практически выполняли одну и ту же 
цель. Они хотели по экономическим и политическим причинам окрепить положение 
Германии и хотели дать поддержду к тому, что немецкая агрессия начала наступле
ние на восток в ущерб Советского Союза. 

Естественно, что в англо-саксонской политике выразились и свои державные ин
тересы. Таким образом главной целью английской политики и стратегии до и во время 
войны всегда являлось сохранение британской державы то есть цель стратегически 
имела дефензивный характер. Поэтому английская политика и стратегия во время 
войны постоянно стремилась к приоритету театра военных дествий Сдериземного 
моря. 

Политика С Ш А до и во время войны труднее обозревается. Аспекты внутренней 
и внешней политики до середины 30-х годов ставили на первый план политику изо
ляции. Переворот назрел вследстии немецких военных успехов 1940-го года. 
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XOTH AO H BO BpeMH BOHHbl nOAHTHHecKHH H CTpaTeľHHeCKHH npHHI^Hn C L L I A 
«Germany Firs t» HBAHACH npaBHAbHbiM, BO BpeMH BOHHW nacTO oTKAOHHAHCb OT a-roro 
npHHyHna, ocoôeHHO H3-3a noAHTunecKHX coo6pa»eHHH — B nepByio oMepe^b B o-rcpoHKe 
AeôapKagHH BO CPpaHijHH. 

G Y U L A RÁZSÓ 
EINIGE FRAGEN VON DER ANGLOAMERIKANISCHEN STRATEGIE • 

IN DEM ZWEITEN WELTKRIEG 
I. TEIL 

Rezension 
Das Ziel des Aufsatzes ist, dass er nach der ausführlichen Zerlegung der poli

tischen, ökonomischen und militärischen Prämissen, beziehungsweise der Politik 
der angelsächsischen Mächten vor und während des zweiten Weltkrieges, auf 
Grund des Schlusses der Vorigen einige wichtigen Probleme der angloamerika-
nisehen Strategie während des zweiten Weltkrieges prüfe und bewerte. 

Das Einleitungskapitel befasst sich mit der Historiographie der Frage. Das 
Kapitel stellt fest, dass obzwar sich mit der Strategie der angelsächsischen 
Mächte eine riesige und meistens wertvolle Literatur befasst, kann doch die 
Frage — hauptsächlich wegen der widersprüchlichen Politik Grossbritanniens 
und der USA — auch heute noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Von 
den vielen widerspruchsvollen bürgerlichen Stellungnahmen ist hauptsächlich die 
Meinung der sogenannten amerikanischen „Revisionisten" beachtenswert, die 
einesteils die imperialistische Eroberungsart der amerikanischen Aussenpolitik 
erkannt haben, anderseits aber, auf Grund ihrer amtikommunistischen, reaktio
nären Anschauungen, die amerikanische politische Führung heftig beschuldigten, 
weil sie sich an der Seite der Sowjetunion in den Krieg eingemischt hat. Die 
marxistische Fachliteratur hat die politischen und ökonomischen Beziehungen der 
westlichen Strategie richtig analysiert, doch manche strategische Detailfragen, 
hauptsächlich die Fragen auf dem Gebiet der See- und Luftstrategie hat sie 
noch nicht in der nötigen Tiefe bearbeitet. 

Das zweite Kapitel erörtert die wichtigeren Theorien zwischen den zwei Welt
kriegen, gleichwie deren angloamerikanische Erscheinungsformen. Hauptsäch
lich wurden die englischen militärischen Theorien und die wichtigeren Züge der 
Entwicklung der englischen Armee zwischen den zwei Weltkriegen zur Analyse 
gezogen. Der Aufsatz erklärt das wichtigste Problem der englischen Militärtheo
rie, die eigenartige Verteidigung des von der Invasion unmittelbar nicht bedroh
ten Mutterlandes und der auf der ganzen Welt sich verbreitenden und dadurch 
sehr verwundbaren britischen Commonwealth. Die Lösung fanden die meisten 
englischen Militärtheoretiker — vor allem B. H. Liddell Hart, J. C. F. Fuller und 
C. Falls — in der Zusammenstellung einer Armee von minderer Heerestärke, 
maximaler technischer Ausrüstung, welche in den Operationen die Beweglich
keit in der Vordergrund stellt. Ihre Principien bannten aber teils wegen politi
schen, teils wegen ökonomischen Gründen nicht verwirklicht werden, womit zu 
erklären ist, dass England in 1939 mit einer schwachen, schlecht ausgerüsteten 
Armee von kleiner Heeresstärke in den Krieg trat. 

In dem dritten Kapitel untersucht der Verfasser das Verhältnis der angel
sächsischen Politik und Strategie. Die politischen Ziele der zwei Grossmächte 
waren teils gleich, teils standen sie aber in schnurgeradem Gegensatz zu einan
der. Die englische „Aussöhnungs-" und die amerikanische „Isolierungs-politik'' 
diente praktisch dem gleichen Ziel: aus ökonomischen Gründen wollten sie die 
Lage Deutschlands verstärken und Ermutigung geben dazu, dass die deutsche 
Aggression sich nach Osten — auf Unkosten der Sowjetunion — ausbreite. 

Natürlich sind in der angelsächsischen Politik auch die eigenen Reichsinteres
sen zum Ausdruck gekommen. Das Ziel der englischen Politik und Strategie 
vor dem Krieg und während des Krieges kann man durchgehend in der Erhal
tung der britischen Com'monwealth, also strategisch in einem defensivartigen 

5* 285 

v 

Хотя до и во время войны политический и стратегический принцип С Ш А 
« О е г т а п у Гггз!» являлся правильным, во время войны часто отклонялись от этого 
принципа, особенно из-за политических соображений — в первую очередь в отсрочке 
дебаркации во Франции. 



Charakter auffinden. Deshalb strebte die englische Politik und Strategie während 
des Krieges ständig auf die Priorität des Kriegsschauplatzes des Mittelmeeres. 

Die Politik der USA vor dem Krieg und während des Krieges ist schwerer zu 
übersehen. Die innen- und aussenpolitischen Gesichtspunkte stellten bis Mitte der 
1930-er Jahre die Isolierungspolitik in den Vordergrund. Die Wendung traf auf 
die Wirkung der deutschen militärischen Erfolge in dem Jahre 1940 ein. 

Obzwar das politische und strategische Grundprinzip der USA, das „Germany 
first", vor dem Krieg und während des Krieges richtig war, wichen sie doch 
hauptsächlich wegen politischen Gründen davon öfters ab, in erster Reihe in 
dem Verschieben der Landung in Frankreich. 

N 
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AZ 1944—45-ÖS ARDENNI NÉMET TÁMADÁS* 

Gazsi József 

A hadművelet megindulása 

A német hadvezetőség a rendkívül gondos előkészületek után úgy hatá
rozott, hogy a nyugati arcvonalon indítandó hadászati támadását 1944. 
december 16-án kezdi meg. A dátum megválasztását az indokolta, hogy a 
sokéves tapasztalat szerint ez időben az Eifel és Ardennek hegység vidékén 
huzamosabb időn keresztül fagyos, ködös, felhős időjárás az uralkodó, ami 
többnyire teljesen lehetetlenné teszi a légierő alkalmazását. 

A német hadvezetőség abból kiindulva, hogy derült időben nem tudja 
a nyugatiak repülőit lefogni, olyan időponthoz akarta rögzíteni a támadást, 
amikor nem érvényesülhet ez a nyugatiak győzelmi esélyeit döntően befo
lyásoló tényező. Hitler szerint a szövetségesek sikereiket csupán repülőik
nek köszönhették. S ha ezek — szerinte — a rossz időjárás által kikapcso
lódnak, úgy a nyugatiak „egy hatalmas támadás nyomása alatt össze fognak 
roppanni".2 

Az általában december közepétől január végéig tartó borús, felhős idő
járás elősegítette azt is, hogy a csapatok az ellenséges légi félderítés veszélye 
nélkül elfoglalják állásaikat, a támadás megindulása után pedig zavartala
nul folytathassák a harcoló kötelékek részére az utánpótlás szállítását.3 

A rossz időjárás természetesen a gyenge német légierő tevékenységét is 
akadályozta. A náci hadvezetés azonban nem mondhatott le olyan felada
tok megoldásáról, amelyeik végrehajtására elsősoriban a repülők voltak hiva
tottak. Az ellenség utánpótlási vonalainak rongálását, a vezetés szerveinek 
megsemmisítését, raktáraik, hidak és más objektumok elpusztítását ezért 
speciális különítményeikkel akarták végrehajtani. 

Ezért a hadműveleti tervekkel kapcsolatosan született egy másik titkos 
javaslat is, amely amerikai egyenruhás ejtőernyős csoportok és az arcvona
lon átdobott, amerikai páncélosokkal és felszereléssel ellátott különítmé
nyek — polgári ruhás diverziós osztagok egyidejű felhasználásával — alkal
mazását irányozta elő. Ezeknek az egységeknek az volt a feladata, hogy az 
amerikai vonalak mögött növeljék a zűrzavart, törzseket és parancsnoksá-

1 Gazsi József a német támadás politikai és katonai céljait, az offenzíva előkészítését és 
.terveit, valamint a támadó és védő hadsereg helyzetét a Hadtörténelmi Közlemények 1963. 
1. számában megjelent tanulmányában mutatta be. Ebben a feldolgozásban az ardenni had
műveletbet elemzi. — A Szerk. 

2 Chester Wilmot: Der Kampf um Europa. Frankfurt a. M.—Berlin, Alfred Metzneŕ Ver
lag, 1954. 598. o. 

3 K. C. K. Ensor: Kurzgefasste Geschichte des Weltkrieges. 1939—1945. Zürich—New York, 
Europa Verlag, 108. o. 
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gdkat támadjanak meg, rongálják a híradó vonalakat, tegyék lehetetlenné 
az országúti és vasúti közlekedést stb. Feladatukhoz tartozott az is, hogy 
a főerők beérkezése előtt elfoglalják a Maas átjáróit és hídfőt foglalva lehe
tővé tegyék a német csapatok gyors élőrehaladását. 

A diverziós tervek megvalósításában fontos szerepet játszott a Mussolinit 
kiszabadító Skorzeny Ottó is, aki amerikai egyenruhában és felszereléssel 
egy egész páncélos csoportot vezetett az arcvonal mögött/1 Ezek az irregu
láris alakulatok nagy szerepet játszottak az ardenni támadás során. Jelen
tőségük valójában nem is tényleges haroértéküikben rejlett, hanem abban, 
hogy tevékenységük demoralizálóan hatott a védelmi harcot folytató 1. Ame
rikai Hadsereg katonáira.5 

A náci hadvezetőség a körülmények gondos mérlegelése alapján a csapa
tok támadásának idejét december 16-ában állapította meg. Hitler személye
sen akarta ellenőrizni az utolsó előkészületeket, ezért december 12-én az 
arcvonal közelébe, Ziegenbergbe utazott, ahol a hadosztály és az ettől ma
gasabb egységek parancsnokainak 2 órán át „eligazítást" tartott. A meg
beszélés során a támadás politikai és katonai céljait magyarázta.0 

Westphal német tábornok — aki szintén részt vett ezen a tanácskozáson 
— a ,,Heer im Fesseln" című könyvében részleteket közöl Hitler beszédéből, 
amelynek gondolatmenete nagyjából a következő volt: A keleti front stabi
lizálódott. A nyugati arcvonal létrejötte csupán csodával magyarázható. 
Ilyen csodák azonban nem ismétlődnek rneg. Most a nyugati arcvonal ren
delkezésére bocsátják a szükséges erőket. Nem lenne helyes, ha ezeket az 
erőket csak védelemre használnák fel. Védelemmel nem lehelt elkerülni a 
területi veszteséget. Ez csupán támadással lehetséges. Ezért elhatározta, hogy 
a nyugati arcvonalon ismét magához ragadja a kezdeményezést — közölte 
Hitler —, majd ismertette az offenzíva részletes tervét.7 

A megbeszélés során a Führer azt is megígérte, hogy a kellő üzemanya
got és a csapatok egyéb szükségleteit feltétlenül biztosítani fogják. A tanács
kozás résztvevői között voltak olyanok, akik próbálták bizonygatni Hitler
nek, hogy a kitűzött célokat a rendelkezésre álló erőkkel nem tudják elérni, 
de ő élesen szembeszállt ezzel a nézettel, mondván, hogy más mód pedig 
nincsen a győzelem kivívására. 

A katonai vezetők az értekezleten úgy vélekedtek, hogy a támadás sike
rét a meglepés és az első napok eredményei döntik el, tehát arra kell töre
kedniük, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elérjék a Maas vonalát. Ha ez 
nem sikerül — mondták —, úgy az offenzíva kudarcával kell számolni, s 
ezután a támadás folytatása csupán esztelen erőpazarlás lenne. Mint látni 
fogjuk, ezt a feltevést a későbbi események teljes egészében igazoltaik is.8 

A támadást megelőző napokban a német vonalak mögött lázas tevékeny-

4 Männer und Taten. Ritterkreuzträger erzählen. München,, Hans Möller Witten—J. F. 
Lehmanns Verlag. Vö. Paul Collonia hadnagy visszaemlékezésével. Lásd még erre: Allge
meine Schweizerische Militärzeitschrieft. 1962. december. 713—743. o. — Itt bőségesen talál
ható anyag Skorzeny akciójára. 

•' Mi sem jellemzi jobban a fasiszták barbarizmusát, minthogy ilyen, a nemzetközi jog
gal ellentétes lépéseik megtételére is hajlandóak voltak. A háború törvényei — pontosabban 
a hágai egyezmények — ugyanis szigorúan tiltják az ellenfél egyenruhájának felvételét. 
„Tilos az álnokság, mint pl. a visszaélés . . . az ellenség hadi jelvényével és egyenruhájával 
— olvashatjuk Hajdú Gyulq: Nemzetközi jog (Budapest, Tankönyvkiadó, 1954. 394.) című 
könyvében. Érdemes emlékeztetnünk ama, hogy a nácik két évvel ezelőtt még megenged
hetetlennek tartották a nyugatiak némiliag hasonló, úgynevezett „kommandó" hadviselését, s 
elrendelték minden elfogott csapatnák utolsó emberig való lemészárlását. A mérnetek tehát 
megengedhetőnek tartották azt a harci formát, amelyért a nyugatiaknak halálbüntetést 
adtak. Úgy érzem, ez a kis összevetés jól jellemzi a fasiszták „erkölcseit". A hírhedt 
kommandoparancsot lásd H. A. Jacobsen: 1939—1945. Der zweite Weltkrieg in Chronik und 
Dokumenten. Darmstadt, Wehr und Wissen Verlagsgesellsöhaft, 419. o. 

6 Adolf Heusinger: Befehl im Widerstreit, Hermann Leins. Tübingen, Rainer Wunder
lich Verlag. 375. o. és Schellenberg: Mtemoiren. Verlag für Politik und Wirtschaft, 348. o. 

7 Siegfried Westphal: Heer im Fesseln. Bonn, Athänaeum Verlag, 1952. 270. o. 
5 Weltkrieg. Í939—1945. Stuttgart, Buch und Zeitschrieften Verlag, 1954. 64—66. O. 
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ség folyt. Naponta mintegy száz vonat futott 'be különböző felszereléssel és 
hadianyaggal, az egyirányú közlekedési utakon szüntelenül gördültek az 
arcvonal felé a páncélos és gépesített csapatok, a törzsek és parancsnoksá
gok ismételtein ellenőrizték a felkészültséget. 

A lövészerők december 14-ről 15-re virradó éjszaka érkeztek be állá
saikba, míg a páncélosak 13-án és 14-én éjjel foglalták el a megindulási 
terepszakaszt. A tüzérek december 8. és 13. között az éjszaka leple alatt 
vonultak az arcvonal közelébe.9 

A beérkező csapatok sehol sem mentek az arcvonal közvetlen közelébe, 
nehogy a védők idő előtt felfedjék a készülő támadást. Mivel a szemben
álló feleik között különböző távolságok voltak, intézkedéseket dolgoztak ki 
arra, hogy a támadó kötelékek egy időben lépjenek harcérintkezésbe az 
amerikaiakkal. 

Ebben az időben a 750 km-es nyugati arcvonalon — északról délre szam-
bavéve őket — a következő hadseregek voltak: 1. Kanadai, 2. Angol, 9., 
1., 3., 7. Amerikai, 1. Francia Hadsereg. Ezek együttes ereje 87 hadosztályt 
tett ki, amelyből 25 páncélos hadosztály volt. A 9., 1. és 3. Amerikai Had
sereg a Saargemündtől Aachenig, az arcvonal középső szakaszán Bradley 
tábornak parancsnoksága alatt tevékenykedő 12. hadseregcsoport állomá
nyába tartozott. Tőle északra a 21., délre a 6. hadseregcsoport volt. 

A német támadás Hodges tábornok 115 km-es laircvona'lrészt elfoglaló 
1. Amerikai Hadsereg ellen irányult, amelynek sávhatára kétharmad rész
ben az ardenni hegység övezetébe esett. A fasiszta offenzívának 'kitett sza
kaszon Middleton tábornok VIII. hadtestének mintegy 4 hadosztálya védett. 
Ezek az alakulatok fáradt, megtépázott, a hürtgeni erdőben megtizedelt 
egységek voltak, amelyek mögött csupán egy páncélos hadosztály állt tar
talékban.10 Az inváziós erők össztartaléka is meglehetősen kevés volt, csu
pán 4 gyalog-, és 3 páncélos hadosztályra számíthattak. 

Látható tehát, hogy a német áttörés sávjában gyenge amerikai erők tar
tózkodtak. Nem sok jót ígért azonban a támadók számára, hogy déli szár
nyaikon ott volt Patton tábornok erejének teljében levő 3. hadserege, amely 
éppen befejezte előkészületeit a Saar elleni támadásra. Északon Aachen 
körzetében összpontosultak még jelentősebb nyugati erők, amelyek a néme
tek előrenyomuló magasabbegységei ellen oldalról bármikor bevethetők 
voltak. Ezek a tényezők a későbbiek folyamán valóban döntően estek latba. 

Az angol—amerikai csapatokkal szemben északon az ,,A", középen a ,,B'', 
délen a ,,G" német hadseregcsoport állt. Ezek állományában — északról 
délre nézve — a 15., az 1. ejtőernyős, az 5. páncélos, a 7., az 1. és a 19. 
hadsereg tartozott. A 6. SS páncélos hadsereg a kölni síkságon tartalékban 
volt. 

A német hadseregek ereje mintegy 75 hadosztályt és harccsoportot tett 
ki, amelyből 11 hadosztály páncélos volt. A hadosztályok számának puszta 
összevetése alapján azonban hamis képet kapunk. Míg az angol divíziók 
18 000, az amerikaiak 14 000 (a páncélosok 11000) emberiből álltak, addig 
a fasiszták 8—11 ezres létszámú, meglehetősen rossz erőállapotú, fáradt, 
elvérzett hadosztályokat tudtak kiállítani. Amerikai be/cslések szerint a nyu
gaton volt német erők 39 harcképes hadosztálynak feleltek meg. 

Az ardenni vállalkozásra Model vezérezredes főparancsnoksága alatt a 6. 
SS páncélos és 5. páncélos hadseregeket (parancsnok Sepp Dietrich és 

9 Cossé Brissac: La contre offensive allemande des Ardennes. Revue Historique de 
l'Armée, 1955. 2. sz. 121—148. o. 

10 Omar Bradley: A Soldier's Story of the Allied Campaigns from Tunis to the Elbe. 
Eyre, Spottiswoode, London. 21. fej.; Az angol—amerikai hadosztályok számára lásd: A má
sodik világháború, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963. 343. o.; Gyeborin (A második világháború. 
Budapest, Zirínyl Kiadó, 1961. 443. o.) már 90 hadosztályról beszél. Kulls (A második front. 
Budapest, ZJrínyi Kiadó, 1962. 512. o.) 64 hadosztályról szól. 
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Hasso Manteuffel), va lamint a Brandenberger tábornok vezénylete alat t 
álló 7. hadsereget jelölték ki. A 6. hadsereg sávha tá ra 30, az 5.-é 45 k m 
széles volt. 

Ezek ál lományába végülis 7 páncélos, 11 gyalogos, 1 gépkocsizó, 2 ejtő
ernyős hadosztályt és 2 gyalogos dandár t vontak össze. A hadosztályokat 
feltöltötték, új felszereléssel és fegyverekkel lá t ták el. A 6. SS páncélos 
hadsereg ember- és anyagellátása különösen jó volt. Az arcvonal mögött 
számottevő tar ta lékkal a németek sem rendelkeztek. A hiányzó hadosztá
lyokat ügyes hadászati tervezéssel és magasalbbegységeik bizonyos átcso
portosításával aka r t ák pótolni. 

A nyugaton szembenálló felek erejét az a lábbiakban foglalhatjuk össze: 1 0 3 

nyugati hadosztály 87, német hadosztály 39, arány 2,2 : 1 
ebből páncélos ho. 25 (a tényleges erőt 11 ,, 2,2 : 1 
harckocsi 6 500 tekintve) 600 ,, 10,8 : 1 
repülő 10 000 1000 ,, 10,0 : 1 

Az előkészületek — az adott lehetőségekhez képest — december 15-én 
éjfélre teljesen befejeződtek. A fasiszta Németország válogatott hadosztá
lyai ugrásra készen álltak az Eifel ködborí tot ta hegyeiben. 

December 16-án hajnalban a csapatok előtt felolvasták Rundstädt paran
csát és reggel 5 óra 30 perckor mozgásba jöt t a náci hadigépezet ." 

Tohode tüzér tábornok egyenként 80 löveget tar ta lmazó t izenkét tüzérbr i 
gádja, hé t Volksartil lerie Korpsja és négy Volkswerfer brigádja1 2 ontotta a 
a ha lá l t az amerikaiak 'előre felderített összpontosítási körleteire, tüzérsé
gére, parancsnoki állásaira, felvonulási útvonalaira.1 : í A támadási sáv min
den ki lométerére 24 löveg jutot t . 

A 2000 ágyú lövedékei szinte elsöpörték a szövetségesek első állásait és 
teljesen szétzilálták átvezetés szerveit. Montgomery szerint ez volt az egész 
nyugat i hadjára t leghevesebb német tüzérségi előkészítése. Az előre kivá
lasztott célokra például sehol sem tüzelt 80 lövegnél kevesebb.1 '1 

A támadás előkészítésének időszakában a lőszeres gépkocsik elővigyá
zatossági szempontok miat t az arcvonalat csak 10 km-re közelíthették meg. 
Innen emberi és állati erővel jutot t tovább a lőszer. A szállítási nehézségek 
következtében így nem volt mód a szükséges készletek felhalmozására, s 
ezért a tüzérségi előkészítés csupán harminc percig tar to t t . A tüzéregységek 
főleg az amer ika iak védelmi rendszerének első állásaiban lévő célokra tüzel
tek, míg a védelem mélységében fekvő objektumok béní tására (utak, gyüle
kezőhelyek stb.) a ködvetőket (Nebelwerfer) alkalmazták. 

A bombázókötelékek pótlására Liege és Antwerpen ellen VI lövedékéket 
küldték, b á r ezek hatásfoka egyáltalán nem ér te el a repülőgépekét. 

A gyalogság és páncélosok támadása — a felhőket megvilágító reflektorok 
kísértetiesen visszaverődő fénye mellett — 6 órakor indul t meg a meglepe
tés kábu la tában lévő amerikaiak ellen.15 

10/a Kulis (i. m. 317. o.) 75 német hadosztályról beszél. A nyugati hadosztályok tényleges 
erejére lásd uo. 512. o.; A német hadosztályok tényleges (erejére lásd a ,,A második világ
háború" 343. o. A támadó hadosztályok számára vö. Kulis: i. m. 315. o. Az arcvonalak erő
viszonyaira lásd „A második világháború" 343. o. — Itt jegyzem meg, hogy Kulis szerint 
(318. o.) a németek a támadáshoz mintegy 1300—1500 páncélost vontak össze. 

11 Jacobsen: i. m. 371. o. és Montgomery: Memoiren. München, Paul List Verlag, 351. o. 
12 A jelzett csapattestek neveit nem tudom visszaadni szabatos magyar fordításban. 

A ,,Korps" Itt nyilvánvalóan nem hadtestet jelöl. A „Werfer" egyaránt jelenthet aknavetőt 
és ködvető t is. 

13 Paul Curti: Umfassung und Durchbruch. Frauenfeld, Verlag Huber & Co. Aktien
gesellschaft, 1955. 204. o. 

14 Montgomery: Von der Normandie zur Ostsee. Bern, Alfred Scherz Verlag, 249. o. 
15 Brisacc: i. m. 
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A 6. SS páncélos hadsereg támadása Monschau és St. Vith között bonta
kozott ki egy mintegy 35 km széles arcvonalszakaszon. A terv ezután Wer-
bomont irányába jelölte meg az előrehaladást. Az 5. páncélos hadseregnek 
egy 40—45 km széles sávon Owren—Marche—Namur—Brüsszel, valamint 
Bastogne—Rochefort—Dinant—Nivelles felé kellett támadnia. Az áttörési 
szakasz szélességére és az ott bevetett erőkre nem találtam adatokat. A né
metek csapásmérő csoportosításába 17 hadosztály tartozott, míg a siker 
kifejlesztésére 4 hadosztályt jelöltek ki. A 6. SS páncélos hadsereg had
műveleti felépítése két, .az 5. és 7. hadseregé pedig egylépcsős volt. 

A német támadás sikeréhez hozzájárult az is, hogy az Ardennekben 
gyenge amerikai erők tartózkodtak. Míg a nyugatiak arcvonalán 1 hadosz
tályra általában 6—8 km frontszakasz jutott, az Ardennekben már 28 km-en 
kellett védeniük. A számvetés a túlsó oldalra is érdekes. A németeknél álta
lában minden 10 km-re esett egy hadosztály. Az ardenni támadásnál ez a 
szám 5 Ikm volt.15/a 

Látható tehát, hogy az ittlévő amerikai csapatok az átlagos erőnek alig 
valamivel több, mint harmadát tették ki, míg a németek kétszeres súllyal 
rendelkeztek. Ily módon a körülmények a támadóknak kedveztek. 

Amikor a német gyalogság 6—8 km-re beékelődött az amerikaiak védel
mébe, akcióba léptek a páncélosok is, amelyek tovább szélesítették a gya
logság által tört rést. 

A támadás megindulásával egyidejűleg a németek a Rigi hegyre ejtőer
nyős csoportokat dobtak le, melyeknek az volt a feladata, hogy fontos 
útcsomópontoikat vegyenek birtokukba és gátolják meg az amerikai tarta
lékok előremozgását. Emellett a páncélosok beérkezéséig az északról dél felé 
vezető utakat is le kellett zárniuk. 

Egyidejűleg 10 amerikai harckocsival és 80 jeeppel ikb. 2000 főből álló, 
amierikai egyenruhába öltöztetett, angolul jól beszélő csoportot küldtek az 
1. hadsereg hátába, hogy ott pánikot keltve fokozzák a zűrzavart. A diver
ziós csoportnak 'kis, de harcászatilag fontos objektumokat is el kellett fog
lalniuk.16 

A német hadművelet tehát megindult. Másnap már a fasiszta lapok hatal
mas lelkesedéssel adtak hírt a sikeres áttörésről. „A véderő főparancsnok
ság közli: Nagy német erők december 16-án 5 óra 30 .perckor széles arc
vonalon, a Nyugati falból kiindulva, rövid, de igen erős tüzérségi előkészí
tés után támadásra indultak és a legelői lévő amerikai állásokat a Hohes 
Venn és Luxemburg északi része között az első rohammal lerohanták . . . 
Részleteket csak később közölnek, nehogy támpontot nyújtsanak a 'meg
lepett ellenségnek" — hangoztatta a fasiszta hírszolgálat.17 

A német hadigépezet tehát megkezdte a hőn óhajtott „stratégiai fordu
lat" megvalósítását. 

A fasiszták első sikerei 

1944. december 16-án Eisenhower tábornok Montgomerytől levelet kapott, 
amelyben a brit marsall figyelmeztette az egy évvel előbbi fogadásukra, 
mikoris Eisenhower azt állította, hogy a háború 1944 karácsonyára véget 
fog érni. A főparancsnok válaszában arra hivatkozott, hogy semmi sincs 
veszve, hiszen még 9 nap van hátra a győzelem megszerzésére. Mikor 
Eisenhower a választ írta, talán már át is törtek a német csapatok az ame-

15/a. A csapásmérő erőkre és a hadműveleti felépítésire lásd Kults: i. m. 316. o. A had
osztályok arcvonalsűrűségi adatai az általam végzett számításokon nyugszanak. 

16 Wilmot (i. m. 630. o.) szerint Skorzeny több mint 40 jeeppel hatolt be az amerikai 
vonalak mögé. Skorzeny akciójára lásd még Julius Mader: A .sebhelyes gyilkos nyomában. 
Budapest, Kossuth, 1963. 116—126. o. 

17 Völkischer Beobachter, 1944. december 19. 
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rikai állásokon, s a karácsonyig hátralévő kilenc nap nemhogy a győzelmet 
hozta volna közelebb számukra, de a nyugatiak hadseregei az 1940 óta átélt 
legsúlyosabb válságba kerültek. 

Pedig a nap — legalábbis Eisenhower számára — békésen indult. A leg
felsőbb parancsnak a német támadás reggelén úgy látta, hogy időt szakít
hat .magának egy kis szórakozásra, ezért 'repülőgépen egyik barátjához 
indult golfozni. A játék közben érkezett meg hozzá az első hír, hogy a 
németek egyelőre meg nem állapítható erőkkel és helyeken áttörték az 
1. Amerikai Hadsereg állásait és nyugat felé törnek előre. 

Ezalatt Monschau és Echternach között — mint már az előzőkben emlí
tettem — megindult a nácik áradata, s a páncélos erők a támadási sáv 
középső és déli részén mélyen benyomultak az amerikai vonalakba. 

Teljes sikerrel járt a támadási sáv közepén, az Our mentén lévő 28. 
amerikai hadosztály védelme ellen öt hadosztállyal — \köztük három pán
célos divizióval — indított német támadás is. Ez a csoportosítás kierősza
kolta iaz áttörést és a parancs szerint egész napon, s az ezt követő éjszakán 
át teljes erővel nyomult előre Bostogne felé.16 A támadási sáv középső sza
kaszán a 18. és 62. német hadosztály bekerített egy ezredet és sikerült meg
nyitniuk a St. Vith felé vezető utat.19 

Ezek a magasabbegységek a támadás első 48 órájában túlhaladtak Winter
spelten, s zömükben felzárkóztak St. Vith előterébe. Részeik Sepp Dietrich 
csapataival együttműködve — a várost északról megkerülve — Poteauig 
jutottak el. 

Az északi szárnyon lévő 6. SS páncélos hadsereg hadosztályai közül azon
ban csupán a legdélibb, az 1. SS és a 12. hadosztály (a 150-es brigád kísé
retében) nyert jelentősebb tért. Ezek a magasabbegysógek eljutottak But-
genbach, Malmédy és Stavelot előterébe is. Előnyomulásuk mélysége a 
15 km-t is -meghaladta. 

A támadó erők közül a legnagyobb előtörést a 6. SS hadsereghez tartozó, 
s Peiper ezredes parancsnoksága alatt álló 1. SS páncélos hadosztály érte 
el. Ez Staveloton át mindenáron ki akart jutni a Maashoz, s a cél elérése 
érdekében a szó szoros értelmében kíméletlenül tört előre. Peiper napipa-
rancslban szólította fel katonáit, hogy ne ejtsenek hadifoglyokat, s ne kímél
jék a polgári lakosságot sem. 

A vérittas SS legények az offenzíva alatt valóban 12 helyen öltek meg 
védtelen hadifoglyokat és belga polgári egyéneket. Legnagyobb gaztettük 
az volt, amikor Malmédytől délre egy útkereszteződésnél 142 amerikai hadi
foglyot géppuskáztak le.20 

A déli szárnyon lévő 7. hadsereg magasabbegységei közül az 5. ejtőernyős 
és 352. gyalogos hadosztály csapatai értek el jelentősebb előrehaladást.21 

Ralph Ingersoll amerikai újságíró találóan így jellemzi a német támadás 
után kialakult helyzetet: ,,50 mérföld széles nyílást hasítottak vonalainkban 
és úgy özönlöttek azon keresztül, mint a víz a felszakadt gáton. A nyugat 
felé vezető utakon az amerikaiak futva menekültek a németek elől" — 
olvashatjuk könyvében.22 

A németek a legerősebb ellenállásra Monschau és Butgenbach között 
találtak, ahol az 1. Amerikai Hadsereg jelentékeny erői alltak készen a 

18 Wilmot: i. m. 621., 624. o. 
19 John Toland: A rdennen Schlacht 1944. Bern—Stuttgart—Wien, Alfred Scherz Verlag. 

1960. 60. o. 
20 Lothar Grell: Die Wahrhe i t ü b e r Malmedy . Schild Verlag, 13. o. — Ez a fasisztaízű 

k ö n y v megkísér l i , hogy fe lmentés t ikeressen az SS gazte t te i re . 
21 Az előzőeket Toland idézet t k ö n y v é b e n és m á s szerzőiknél t a lá lha tó tértképek a l a p j á n 

ál l í tot tam össze. 
22 Ralph Ingersoll: Sz igorúan t i tkos . Budapes t , Zr ínyi Kiadó, 1957. 288. o. 
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Roer gátjai ellen indítandó támadásra. Igaz. a fasiszták számításba vették 
ezt, ezért itt a legjobbnak tartott hadosztályaik ikerültek bevetésre.2'5 

Az északi szárnyon a Dietrich parancsnoksága alatt álló 6. SS páncélos 
hadsereg került alkalmazásra. A tervek szerint a cél eléréséhez ennek a 
hadseregnek kellett megoldania a legnagyobb és legnehezebb feladatokat. 
Siker esetén természetesen nekik jutott volna a legtöbb elismerés is. 

A háború folyamán még nem volt példa arra, hogy bármelyik arcvonal-
szakaszán az SS ilyen tömegben, hadseregként alkalmazva kerüljön beve
tésre. Már ez a kivételes intézkedés is mutatja a 6. SS páncélos hadsereg
hez fűződő nagy várakozásokat. A válogatott SS alakulatokat Wehrmacht 
kötelékekkel erősítették meg, amelyeket szintén alárendelték a főerőknek.2'1 

Hitlernek bizonyára az volt az elképzelése, hogy a döntő csapás kivívá
sában nagy szerepet ad 'kedvenc katonáinak, s ezért iis szánta a 6. SS pán
célos hadseregnek a legfontosabb feladatokat. Már parancsnokká is kegyen-
cét, a náci eszmék fanatikus megszállottját, Sepp Dietrich vezérezredest, az 
egykori lovas altisztet nevezte ki. Alárendeltségébe mintegy 7 hadosztály 
és más kisebb kötelékek tartoztak.25 

A nagy várakozás azonban nem hozta meg az eredményt, mert a 6. SS 
páncélos hadsereg a sávhatár déli részén bevetett 1. SS páncélos hadosztá
lyon kívül szinte sehol sem tudott számottevő haladást elérni. Az erősebb 
amerikai ellenálláson kívül ez azzal is magyarázható, hogy az SS csapatok 
vezetése nehézkes volt, mert a tisztek nem tudtak megbirkózni az önálló 
hadsereg mozgatásával járó szokatlan feladattal, másrészt első alkalommal 
fordult elő, hogy SS hadosztályok a Wehrmacht felső irányítása alá kerül
tek, s ez a vezetés terén is zavarokat okozott. Kurt Assmann szerint Rund-
stadt helytelenítette is, hogy a hadműveletek súlyát egy ilyen feladatok 
megoldására begyakorlatlan hadseregre bízták.26 

A 6. SS páncélos hadsereg sávjában a támadás tehát — leszámítva az 
1. és 12. SS hadosztály részleges sikereit — kudarcba fulladt. Az alakulat 
még tartalékai bevetése után sem tudta megragadni a kezdeményezést. 
Az is megnehezítette az előrehaladást, hogy az északi rész rosszabb úthá
lózattal is rendelkezett, mint a déli. 

Mindemellett a harmadik nap estéjéig az 5. és '6. páncélos hadsereg két 
helyen áttörte az amerikai védelmet és 30—40 km-t nyomult előre. 

Az amerikai hadvezetőség az Ardennekben nem várt olyan erejű táma
dást, mint amilyen bekövetkezett, s ezért a hadművelet megindulása után 
sokáig képtelen volt a reális helyzetből adódó józan következtetések levo
nására. 

Az alábbiakban néhány ezzel kapcsolatos véleményt szeretnénk bemu
tatni. Eisenhower írja: „Meglepő volt számunkra a német támadás idő
pontja és ereje."27 Az offenzíva által legközvetlenebbül érintett Omar 
Bradley nyilatkozata így hangzik: „Von Rundstädt támadásának hirtelen
ségén meghökkentem, de mégmkább elcsodálkoztam azon, miként választha-

23 Winston Churchill: Der Zweite Wel tkr ieg . Bern , Alfred Sche r r Verlag, 1948—1954. 
320. o. 

24 Gerald Reitlinger: Die SS. Tragödie einer deutschen Epoche. Wien—München—Basel, 
Verlag Kurt Desch, 1956. 381. o. 

25 Rudolf Petershagen: A lelkiismeret lázadása. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959. — A szerző 
könyvében leírja, hogy 340 amerikai hadifogoly és 90 belga polgári egyén agyonlövéséért 
életfogytiglani börtönre ítélt Sepp Dietrichet a nyugatiak 1955 végéin szabadlábra helyez
ték. Petershagen műve 240. oldalán közli Dietrich helyesírási hibáktól hemzsegő, önkezével 
írott életrajzát. Szerinte korlátolt és buta alak Volt. 

2(i Kurt Assmann: Deutsche Schicksalisjahre. Wiesbaden, Eberhard Brockhiaus, 1951. 504. o. 
27 Eisenhower. Dwight D.: Crusade in Europe. Heinemann. London. 1948. 371. o. — A szö

vetséges erők főparancsnoksága 1944 december elején színlelt osapatösíszíevonásokat hajtott 
végre az Ardennekben. így akarták a nemeitek egy részét támadásuk főirányától elvonni. 
Mikor Eisenhower értesült a fasiszták csapatöisszevonásairól, úgy vélte, hogy eredményes 
volt a németek félrevezetése, holott valójában őt csapták be. 
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tott ilyen kevéssé kifizetődő hadicélt." A következő idézet ugyancsak tőle 
származik: „Nemcsak én voltam zavarban, mert zavaromat nemcsak a had
seregparancsnokok osztották, hanem Montgomery és Eisenhower is".28 

Fox ezredes írja: „Az 1. Amerikai Hadsereg 8. hadteste, amely nagyrész
ben felfogta a német támadást, az első 48 órában rendkívül félreértette az 
ellenséges támadás jelentőségét. Pedig figyelemre méltó volt az a tömeg ame
lyet Hitler rohamba vetett, egy a szövetségesek által meglehetősen gyengén 
tartott arcvonalszakaszon, amelyet másodrendűnek minősítetteik, s amely az 
időjárás fokozta terepnehézségek miatt kevéssé látszott alkalmasnak táma
dás végrehajtására."29 

Az amerikai hadsereg tehát alaposan félreértette a helyzetet. Először 
úgy vélekedett, hogy a németek csupán a Saarra nehezedő nyomást szeret
nék csökkenteni, s ezért indítottak elterelő támadást. E felfogásból kiin
dulva huzamosabb időn keresztül még a szükséges ellenintézkedések meg
tételét is elhanyagolták, vélvén azt, hogy a helyi erők elegendők lesznek a 
fasiszták megállítására. ,,Csak a háború befejeztével tudtuk meg, milyen 
súlyos értékelési hibát követtem el az ellenség szándékait illetően, mikor 
az offenzívát elterelő támadásnak véltem" — írja Bradley tetteit mente
getve.30 

Időközben az amerikai felderítő szervek is lázas munkába kezdtek. Tudo
másuk szerint az Ardennekben a németeknek csupán 6 gyalog- és 1 páncélos 
hadosztálya tartózkodott. Annál nagyobb volt azonban a meglepetésük, 
mikor rövid időn belül 17 támadó hadosztályt sikerült azonosítaniuk, s fel
fedezték a németek hadászati tartalékaként számontartott 6. SS páncélos 
hadsereget is.31 Az 5. amerikai hadtest volt az első, amelyik észrevette, hogy 
„valami nagy" dolog van itt kialakulóban, s ennek megfelelő parancsok 
kiadását kérte. 

Még Eisenhower sem tett 24 órán keresztül semmi komolyabb intézke
dést a helyzet tisztázására, csupán a tervezett támadás előkészületeit állí
totta le. Csak később jutott arra a következtetésre, hogy itt nem egy helyi 
jellegű elterelő vagy lekötő hadműveletről, hanem hadászati célú támadás
ról van szó, mikor már az 1. hadseregük arcvonalát öt helyen törték át a 
német páncélosok. Ekkor Hodges és Middleton tábornokok kérésére a 82. 
és a 101. ejtőernyős hadosztályt, Bradley pedig a 30. gyalogos hadosztályt 
a VIII. hadtest sávjába irányította. 

Az amerikai vezetés szinte teljes kábulatban volt, s első intézkedéseit 
inkább kapkodás, mint megfontolt ítéletalkotás jellemezte. A sebtében 
kiadott rendelkezések közül csak az útcsomópontoík megerősítését elren
delő utasítások bizonyultak rendkívül hatásosnak. Nem túloz tehát Chester 
Wilmot, amikor ezt írja: ,,Bizonyos magasabb parancsnokságok nem ismer
ték fel, hogy mi szükséges a krízis megoldására."32 Jellemző például a hely
zet fel mem ismerésére, hogy Patton tábornok élénken tiltakozott egy had
osztály átadása ellen, noha ezekre az erőkre égetően szüksége volt a har
coló csapatoknak. 

A r/émet hadvezetés a sajtónak adott tájékoztatás sorián hangsúlyozta, 
hogy súlyosan tévedtek a szövetségesek, amikor a legválságosabb 24 órában 
abban a hiszemben voltak, hogy „elterelő hadművelettel, vagy lekötő táma
dással" van dolguk. „Ezzel a szövetséges hadvezetés értékes időt vesztett, 

28 Bradley: i. im. 21. fej . 
29 R. Fox: Bas togne és a 3. Amer ika i Hadsereg . 1944 deeamber-Hl945 j a n u á r . Revue His

to r ique de l 'Armée . 1951. No. 3. 73—94. o. 
30 Bradley: i. m. uo. — litt j egyzem meg, h o g y E i senhower d e c e m b e r 16-tàn este , .óvatos

ságbó l " ké t pánoélos hadosz tá ly t a VIII. had t e s t sáv jába i rány í to t t . 
31 Curti: i. m . 207. o. v 
32 Wilmot: i. m . 624. o. 
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s ezt — mint az eddigi harceredmények máris mutatják — a német támadó 
kötelékek merész elszántsággal kihasználták, hogy kikényszerítsék a had
műveleti áttörést" — közölte a német hírszolgálati iroda nyomán a „Nem
zetőr" című nyilas lap 1944. december 14-i száma. 

A támadás által érintett amerikai csapatok vagy elvéreztek az egyenlőt
len »küzdelemben, vagy pánikszerűen menekülteik az arcvonal mögöttes terü
letei felé. A jelentékeny élőerő veszteség mellett felbecsülhetetlen nagy 
volt az anyagi kár is. Az alakulatok egyszerűen hátrahagyták felszerelé
süket és készleteiket, csakhogy mielőbb kijussanak a veszélyeztetett öve
zetből. Nem túlzás azt állítani, hogy az offenzíva katasztrofális helyzetibe 
hozta a szövetségeseket. Jól jellemzi a helyzetet Montgomerynek a hadügy
minisztériumhoz küldött távirata is. A britt marsall tréfásan azt az üzene
tet küldte Londonba, hogy most nem Dunkerquen át mennek haza, mert 
ott még a németek vannak. 

Az amerikaiakat különösen a támadás helye, ideje és az offenzíva átfogó 
méretei lepték meg. A németek maguk is érezték, hogy nagyon elevenre 
tapintottak, s ezért igyekeztek is mindent megtenni a kezdeti sikerek kiak
názása érdekében. A december 16-át követő néhány napra valóban a nyo
masztó német fölény volt a jellemző. A szervezett védelem csak lassan bon
takozott ki, s a szövetségeseknek még jónéhány súlyos órát kellett átélniük. 

A kezdeti német sikereket értékelve meg kell mondanunk azonban azt 
is, hogy a támadás üteme lényegesen elmaradt a tervezettől. A harmadik 
nap végén 35—40 km-re voltak attól a terepszaksztól, amelyet a második 
támadási nap végére kellett volna elfoglalniuk. Ezért a német hadvezetés a 
legfontosabbnak a támadás ütemének meggyorsítását tartotta, nehogy az 
amerikaiak felocsúdjanak az első csapás okozta kábulatból és új erőket von
janak előre az áttörés körzetébe. Ennek érdekében Hitler december 18-án 
lemondott a 15. hadsereg kisegítő csapásáról és elrendelte, hogy a siker ki
fejlesztésére minden erőt a főirányban kell bevetni. Rundstädt egyidejűleg 
megparancsolta, hogy a 7. hadsereg fokozott erővel biztosítsa az 5. páncélos 
hadsereg szárnyát a szabad manőverezés érdekében.:í:! 

A német támadás erejétől meglepett és szétzilált amerikaiak az offenzíva 
kezdeti szakaszában csupán néhány helyen tanúsítottak jelentősebb ellen
állást. A felsőbb vezetés utasításait nélkülöző, a helyzetet, nem ismerő csaT 
patak inkább a menekülésre, mint a harcra gondoltak. Néhány egység- és 
alegységparancsnók azonban felismerte, hogy a szűk hegyi utakon aknazár 
telepítésével, jó páncélvédelem megszervezésével még kis erőknek is lehe
tőségük nyílik a nácik rohamának feltartóztatására, s a meglepetés okozta 
pánikon túljutva hozzálátott a védelem megszervezéséhez. 

Ezek a kisebb ellenállási gócok, amelyeket a mérnetek sokszor csak meg
kerülve tudtak elpusztítani, valóban elismerést érdemlő hősiességgel fogták 
fel a megújuló rohamokat. Bátor helytállásukkal a legfontosabb tényezőtől, 
az időnyeréstől fosztották meg a németéket. Az amerikai arcvonal felbom
lásával nagy jelentősége volt ezeknek a közlekedési utak mentén kiépített 
támpontoknak, hiszen ekkor ezek alkották a darabokra tört védelem még 
itt-ott ép láncszemeit. 

A német hadvezetőségnek az a kísérlete, hogy szabad mezőt — „Freies 
Feld"-et teremtsen és az áttörés mélységében kikényszerítse a páncélosok 
mozgási szabadságát, éppen ezért nem vezetett teljes sikerhez. Butgenbach-
nál például egy amerikai ezrednek sikerült elzárnia a St. Vith felé vezető 
utat, s mindaddig kitartott, amíg az erősítés megérkezett.34 

Különösen heves harcok voltak St. Vith körül, ahol az Aachenből átdo-

33 Kulis: i. m. 325. o. 
34 Wilmot: i. m. 625. o. 
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bott 7. amerikai páncélos hadosztály a 106. és 28. hadosztály részeivel együtt 
félig bekerítve fejtett ki szívós ellenállást. A város két oldalán a németek 
előrehaladtak, s így ott egy hatalmas zsák képződött, amelyben amerikai 
kötelékek maradtak vissza. Ezek meggátolták, hogy a németek a 6. SS 
páncélos hadosztállyal szemben védő amerikai csapatok hátába kerüljenek.35 

Az a tény, hogy a támadási sáv közepén fekvő város december 21-ig ellen
állt — miközben a fasiszták messze mögötte már.a Liége—Bastogne—Anion 
vonalat összekötő utakat is elvágták —, azt eredményezte, hogy St. Vith 
ékként hasította ketté a támadó csoportosítást, s az erőket dél felé terelve, 
jelentősen hozzájárult a különben is szilárdabb északi arcvonal stabilizálá
sához. St. Vithnëk ezenkívül szerepe volt abban is, hogy meghiúsult a 
németek terve a széles arcvonalon való áttörésre. Az elfoglalt terület hosz-
szan elnyúló hegyesszögű háromszöghöz lett hasonló, melynél jóval nagyobb 
volt az oldaltámadás és bekerítés lehetősége. A város kézbentartása egyben 
az északra vezető utak lezárását is jelentette. St. Vitíh december 22-i kiürí
tése után az ottlevő csapiatok a mögöttük fekvő, s már kiépített vonaliakba 
tudtak visszavonulni.36 

Északon a 99. amerikai hadosztály fejtett ki erős ellenállást a Monschau— 
Elsenborn arcvonalszakaszon. 

Az előzőek során említettem, hogy a támadó német erők közül a leg
nagyobb sikereket a Manteuffel tábornok vezetése alatt álló csapatok érték 
el. Különösen a 2. páncélos, a páncélos tanhadosztály és a 26. Volksgrenadier 
hadosztály alakulatai törtek előre lendületesen. Ezek a magasabbegységek 
érték el a legnagyobb mélységet;, mintegy 6 km távolságra megközelítve a 
Maas folyót. Az elkövetkező időben azonban, főleg Bastogne alatt, kudar
cokat szenvedett az 5. páncélos hadsereg. 

Miután a nyugatiaknak lehetőségük nyílt a németek szándékainak felté
teles tisztázására, az amerikai felderítő tisztek megállapították, hogy a 
támadás északi tengelye a Malmedy—Stavelot—.Marche—Dinant, a déli a 
Vianden—Wiltz—Bastogne vonal mentén fekszik. Tekintettel arra, hogy a 
fasiszták délen tudtak csak jelentősebb tért nyerni, különösen megnőtt a 
főirányban fekvő Bastogne jelentősége.37 

A német támadás első időszakában a nyugatiak védelme szempontjából 
különösen fontos szerepe volt ennek a kedvező földrajzi fekvésű kisváros
nak.38 Bastognen keresztül hét út vezet, ezek közül öt elsőrendű jelentő
ségű főútvonal. Itt megy át a Liége felé vezető közlekedési vonal is, tehát, 
ha a fasiszták eredeti terveiknek megfelelően akartak előrehaladni, a város
kát mindenképpen kezükbe kellett keríteniük. Bastogne birtoklása lehe
tőséget adott volna a Liége felé való felvonulásra is. Ez a város pedig a 
hadműveleti célt jelentő Antwerpen irányában fekszik. 

A német vezérkar már a támadás megindulása előtt számolt azzal, hogy 
az Ardennekben a harc a terep sajátosságainál fogva erősen az utakhoz 
lesz kötve, s a páncélosok számára kevés . manőverezési lehetőség nyílik. 
Erdős-hegyes terepen csakis a kiépített és használható állapotban lévő utak 
nyújtanak lehetőséget a páncélos és gépesített csapatok mozgására. Ezért 
olyan városok mint Bastogne, Houffalize, St. Vith, Werbomont stb. külö
nösen fontossá váltaik mind a németek, mind az amerikaiak számára. 
Hiszen egy-egy fontos útcsomópont birtokbavétele olyan területeken is érez
tette hatását, ahol még csapataik meg sem jelentek, vagy kedvező esetekben 

35 curti: i. m. 206. o. 
36 Stegemann: De r mene Wel tkr ieg . Zür ich , Ver tag Ber i ch thaus . — Lásd az 1944. december 

21-ire vona tkoz ada toka t . 
37 Curti: i. m . 208. o. 
38 Bas tognera lásd a Révai Nagy Lexikon II . köt . 681. o. és Grand Larousse lex ikon 

I. köt . 944. o. 
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sokszor egész tartományokban gátolta meg az ellenfél vezetését, szállítását, 
hadműveleteit stb.39 

A szövetségesek arcvonalának áttörése után mindkét hadvezetés felis
merte Bastogne hadászati jelentőségét, s megkezdődött közöttük a verseny
futás az üresen álló város elfoglalásáért, ahová időközben beérkeztek a 
tönkrevert VIII. amerikai hadtest 28. hadosztályának egyes csoportjai. 
Middleton tábornok pedig a felsőbb rendelkezések bevárása nélkül szigorú 
parancsot adott a városnak minden áron való megtartására.40 

A szövetséges hadvezetőség időközben riadóztatta a Reimsben lévő egyet
len tartalékát, a 18. ejtőernyős hadsereg a alakulatait, s a 82. hadosztályt 
St. Vithbe, a 101. ejtőernyős hadosztályt pedig Bastogneba (szállíttatta. 
A német Panzer-Lehr divízió alig 5 mérföldre állt a gyakorlatilag védelem 
nélkül álló Bastognetől, amikor rádiósai olyan értesülést fogtak fel, hogy 
ejtőernyős alakulatok vannak útban az általuk is célként kitűzött város 
felé. 

A versenyfutást az amerikai csapatok nyerték meg, mert a németeket 
alig néhány órával megelőzve bevonultak a városba. A Panzer-Lehr had
osztály december 19-én érkezett Bastogne előterébe, de már a város felé 
vezető mindhárom útvonalon műszaki zárak és reteszállásdk zárták el a 
továbbhaladását. A város előterében lévő csapatok olyan sikeresen folytat
ták védelmi harcukat, hogy a német kötelékeknek 3 napnyi időbe került 
míg a célt megközelítették/'1 

Mikor Bayerlein német tábornok látta, hogy a város elfoglalása hosszabb 
ostromot követel, elhatározta: gyalogságával bekeríti Bastognet, páncélo
saival pedig az előnyomulás ütemét nem csökkentve, folytatja a támadást, 
így is cselekedett. Gyalogos egységei lemaradtak a Város körülzárására, de 
a páncélosok a jobb- és balszárnyon tátongó hatalmas réseken át tovább 
özönlöttek Dinant és Namur felé/1'2 

Az általános zűrzavarban Bastogne maradt az egyetlen szilárd pont, 
hiszen a város körül 25 mérföldes körzetben nem is volt más szervezett 
ellenállás. A nácik kénytelenek voltak harcbaszállni, de a remélt 48 óra 
alatt nem tudtak megbirkózni a város hős védőivel, akik a megadásra fel
szólító javaslatot is visszautasították. A németeknek ezután sem sikerült 
megtörniük Bastogne ellenállását, s az mindvégig az amerikaiak kezén ma
radt. A bekerített város védelmi harcai azonban már az ardenni események 
történetének másik szakaszához tartoznak.43 

Mint az előzőekből láttuk, a német támadás az arcvonal középső szaka
szán teljes sikert ért el. Az 1. Amerikai Hadsereg fegyvereit, felszerelését, 
raktárait hátrahagyva pánikszerűen menekült a fasisztáik páncélosai elől. 
Nem túloznak azok a vélemények és nyilatkozatok, amelyek így ábrázol
ják a bekövetkezett helyzetet: Rundstädt „áttörte . . . védelmi vonalainkat 
és félő volt, hogy Franciaországig tör előre, bekeríti Aachent és a többi 
általunk elfoglalt német várost" — írja Kahn „Árulás" című könyvében.44 

39 A nyugatisuk részére meg lepe tés volt a n é m e t e k páncé los kö te l éke inek a lka lmazása , 
hiszen ezek bevetése erdős^hegyes t e r e p e n e l l en tmondot t harcásza t i sa já t sága iknak . A p á n 
célos c sapa tok a lka lmazása és a t e r e p közöt t i szoros összefüggésre u t a l n a k még a köve t 
kező m u n k á k : Kiképzési segédle t a gyors fegyvernem számára . Budapes t , Pa l las Bt., 1941. 
35. o. és Guderian: Achtung—Panzer . S tu t tgar t , Un ion Deutsche Verlagsgesellschaft . 205., 
208. o. 

40 Bradley: i. m. 
41 Curti: i. m. 206. o.. Wilmot: i. m- 641., 642. o. 
42 Az egye temes és m a g y a r hadművésze t tö r t éne te III/2. köt . (Budapest , Zr ínyi Kiadó — 

Had tö r t éne lmi Intézet , 1961.) 126. o lda l szer in t Bas togneban négy n y u g a t i hadosztá ly m a 
r a d t beke r í t ve a n é m e t e k h á t á b a n . Ez t az ada to t t ú l z o t t n a k t a r t o m . 

43 Marshall: Bas togne. In fan t ry J o u r n a l P ress . — Ez a kis könyvecske részletesen t á r 
gyal ja a vá ros körü l i híarci e seményeke t . 

44 A. D. Kahn: Áru lás . Budapes t , Szikra, 1951. 11. o. 
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„Némely pillanatban a teljes összeomlás veszélye fenyegetett"45 — olvas
hatjuk az „Egyesült Államok rövid története" című munkában. Az ameri
kaiak tehát saját hibáik, főleg pontatlan helyzetmegítélésük miatt kritikus 
helyzetbe jutottak. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szövetségesek hadseregeit az mentette 
meg a teljes katasztrófától, hogy az áttörési szakasz északi szárnyán — az 
ott elhelyezkedett jelentősebb csoportosítás révén — és a déli szárnyon, ahol 
a németek védelembe kívántak átmenni, meg tudták őrizni cselekvési sza
badságukat. A szárnyak tartják magukat, de „más szakaszokon az ellen
ség csaknem föltartóztathatatlanul tör előre nyugat felé" — jelentette ki 
Eisenhower. 

A szárnyak megszilárdítása céljából az 1. Amerikai Hadsereg Malmédytől 
keletre Büllingen és Butgenbachnál, egy műszaki zászlóalj segítségével, rövid 
idő alatt egy alig 20 km-es részen több mint 31 000 harckocsi-aknát rakott 
le a páncélosok részére járható terepszakaszokon/16 Természetesen itt is 
visszavonultak az amerikai csapatok. 

A kiadott intézkedések is a szárnyak fontosságának felismerését tükrö
zik. Eisenhower például a következőképpen rendelkezett: „Szilárdan tar
tani kell a behatolás sarokpontjait, északon különösen Manschau körzetét, 
délen Bastognet. Meg kell akadályozni az ellenséget abban, hogy behato
lása elér j'en Sa Meuse nyugati területére, Liege, Naniur- körzetébe, majd 
Pattan tábornoknak hadseregével ellentámadást kell indítania Bastogne— 
Cologne általános irányba. Ezt az ellentámadást kell követnie Montgomery 
tábornagy csapatai támadásának" — hangzott a legfőbb szövetséges pa
rancsnok elképzelése a hadműveletek folytatásáról.47 

Az eredményes védelmi intézkedéseket nehezítette az is, hogy 1944 decem
berében a nyugatiaknál — noha a front egészét tekintve fölényben voltak 
— alig álltak tartalékok rendelkezésre. A Reimsből St. Vithbe és Bastogneba 
átdobott ejtőernyős hadosztályokat más, éppen kéznél lévő egységekkel 
folyamatosan harcba kellett vetni, s így a szövetségeseknek — legalábbis 
ez időben — semmi reményük nem volt arra, hogy az arcvonal mögött 
számottevő erőket tudjanak összpontosítani az ellentámadás céljaira. Tar
talékképzésük tehát alapvetően hibás volt. 

A nyugatiak vezetése nemhogy erre nern gondolhatott, hanem még arra 
sem volt képes, hogy csapatokat tartalékoljon arra az esetre, ha a fasisz
ták megkísérlik a Maas átlépését. A hadseregparancsnokok az esetenként 
beérkező tartalékokkal vagy a szárnyakat erősítették, vagy az ellenség meg
állítására tüstént harcba vetették.48 Ezek a csapatok az arcvonalban egyen
ként megjelenve, apránként szétszórva, nem voltak képesek jelentősebb 
ellenállásra. Őket is hatalomba kerítette a pánikhangulat, s náluk is meg
kezdődött a bomlás. 

Tartalék ok hiányában Bradleynek és Eisenhowernek arra sem volt módja, 
hogy gondoskodjon a német támadás irányában fekvő N amur, Dinant, 
Givet és más nagyobb városok védelméről. 

Sürgős intézkedéseket tettek tehát az Angliában és a francia tengerpar
ton kiképzés alatt álló három hadosztálynak az arcvonal közelébe való szál
lítására. Churchill engedélyével angol csapatokat és más kisegítő egysége
ket irányítottak a Maas mögé, az esetleges német átkelés meggátlására. 
A XXX. britt hadtestet pedig Namurtól délre csoportosították át Brüsszel 
biztosítása céljából.49 

45 Allan Nevins és Henry Steele Somnage: Kurze Geschichte der Vereinigten Staaten. 
Wiesbaden, Rheinische Verlagis-Aaistalt. 501. o. 

46 Curti: i. m. 208. o. « 
47 Fox:~i. m . 
48 u o . 
49 Wllmot: i. m. 632. o. 
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összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a nyugati vezetés különböző 
objektív és szubjektív okok következtében — ebben az időben — nem volt 
olyan helyzetben, hogy befolyásolni tudta volna az események alakulását 
Néhány amerikai forrást kivéve — amelyek sehogyan sem tudják lenyelni 
a presztízsveszteséget — még a nyugati történészek között is egységes az a 
vélemény, hogy a harc fő súlyát viselő Bradley a ,.be kell várni az esemé
nyeket, s nem növelni a zűrzavart" álláspontra helyezkedve sokban elő
segítette a helyzet romlását. A tábornok a német offenzíva alatt állandóan 
késve cselekedett, szüntelenül lemaradt az események mögött, s még a 
támadás negyedik napján sem volt konkrét elképzelése az ellenintézkéde
sekről. Bradleyt tehát súlyos felelősség terheli. Abszolút fölényben érezték 
magukat, s ezért elemi hibákat követtek el. Rossz voit a felderítésük, inem 
képeztek tartalékokat, s a harckészültséget illetően is mulasztásokat követ
tek el. 

Mikor a mérnetek olyam csatát kényszerítettek a nyugatiakra, melyik a 
porosz hadiiskola szigorú szabályai szerint a legapróbb részletekig kidol
gozva folyt, Bradley egyénieskedése — ami jellemző tulajdonsága volt — 
nemhogy segített volna a helyzeten, hanem csak tovább rontotta azt. A nácik 
a módszeresség és az alaposság fegyveréhez nyúltak, s ezt csupán hasonló 
elvekkel lehetett ellensúlyozni. 

A védelem megszervezése 

Az arcvonalon lévő fejetlenségen akart úrrá lenni Eisenhower is, amikor 
1944. december 19-re Verdunba, a 12. hadseregcsoport főhadiszállására meg
beszélésre hívta össze a magasabb beosztású parancsnokait. A tanácskozá
son megjelentek: Tedder, Devers, Bradley, Patton és más tábornokok. A napi
renden csupán az a kérdés szerepelt: milyen intézkedéseket hozzanak a né
met támadás megállítására. 

A megbeszélés során Elsenhower elmondotta, hogy a helyzet súlyos, de 
nem kétségbeejtő. A német támadás Liége és Namur felé mutat — hang-
goztatta —, majd kifejtette terveit a német offenzíva megállítására. Ezek 
szerint a Saarban támadásra készülő Patton arcvonalának egy részét átadja 
Devers tábornoknak, s a rendelkezésre álló erő meghatározott hányadával 
rövid időn belül támadást indít északi irányba, a bekerített Bastogne fel
mentésére.50 

Eisenhower később, december 23-án arra is felhatalmazta Deverst, hogy 
erősebb német nyomás esetén, erőit kímélve, Strasbourg feladásával visz-
szavonulhasson a Vogézekbe.51 

Patton, aki Bradley segítségkérését a német támadás megindulása után 
azzal hárította el, hogy az offenzíva csak elterelő hadművelet, a későbbiek 
során felismerte a veszély súlyosságát. Verduntoa már kész tervet vitt ma
gával hadosztályainak Bastogne felé való bevetésére. 

A megbeszélések során Bradley megbízást kapott Patton alakulatainak 
legkésőbb december 22—23-ig Bastogne—Houffalize felé történő felhasz
nálására. Patton egyben ígéretet tett, hogy 48 óra alatt 90 fokkal elfordítja 
a támadás tengelyét és gondoskodik arról, hogy a Saarból Elzászba vezető 

50 Brissac: i. m. 
51 Ennek a tervnek >a realizálására 1945 január elején — mint arról a tanulmányomban 

is szó van — majdnem sor került. A város feladásának tervét azonban a franciák any-
nyira ellenezték, hogy De Gaulle Churchilkiál tett személyes közbelépése nyomán — mikor 
megvalósítására sor került volna — végül is elejtették. 

Charles de Gaulle: Mémoires de Guerre. 1944—45. Librairie Pion. 8 rue Garanciére. Paris. 
6. 142—148., 476—478. o. 
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rossz úthálózat ellenére csapatai a lehető legsürgősebb segítségét adjanak 
szorongatott bajtársaiknak.52 

Az összejövetelen abban is megállapodtak, hogy a délről indítandó táma
dás után hamarosan északról is nyomást fejtenek ki a németek messzire 
elnyúlt szárnyaira. Bradley egyidejű hadműveletet szeretett volna kezdeni 
középről és északról is, de ez a kívánság az adott pillanatban lehetetlen 
volt, hiszen Hodges csapatai akkor még súlyos védekező harcokat folytat
tak a Maas felé igyekvő német páncélosokkal. Eisenhower is elállt a Rajna
vidék 'ellen tervezett támadás gondolatától, s csupán a Maas folyó meg
tartására korlátozta erőfeszítéseit. 

Az angolokkal való jobb együttműködés érdekében Eisenhower rádió
táviratot küldött Montgomeryhez, amelyben a következőképpen vázolta a 
pillanatnyi helyzetet: „Leggyengébb pontunk Namur irányában (fekszik. Az 
általános terv arra irányul, hogy a lyukat északról 'betömjük és délről 
koordinált támadásokat folytassunk.53 

A verduni megbeszélések után tapasztalható első ízben, hogy egységes 
akaratmegnyilvánulásként összehangolt — bár ki nem elégítő — intézke
dések történteik a németek megállítására. Hacsak nagy vonásokban is, de 
már kezdett kirajzolódni az a terv, amelyik végül mégis megállásra bírta a 
fasiszta hadigépezetet. 

A verduni értekezlet után ismét tovább romlott a szövetségesek katonai 
helyzete. A német előretörés szinte teljesen kettészakította az 1. Amerikai 
Hadsereget, s rendkívül megnehezítette, hogy Bradley összeköttetést tart
son fenn a betörési hely északi oldalán harcoló 9. Amerikai Hadsereggel. 
Különösen súlyossá vált a helyzet, amikor az a veszélyt fenyegetett, hogy 
megszakad a vezetékes hírösszeköttetés az 1. Amerikai Hadsereg és Bradley 
főhadiszállása között. így a rendkívül fontos hadműveleti intézkedések 
továbbítására csupán a rádiós kapcsolat maradt volna meg, de ennek hasz
nálata esetén mindenkor számolniuk kellett a német lehallgatás és meg
fejtés veszélyével.54 

A teljes összeomlás kísértete arra késztette Eisenhowert, hogy más magas 
rangú katonai vezetőkkel együtt radikális intézkedéseket hozzon a kudarc 
elhárítására. Az egyesített vezérkarok főnökével, Bedell Smithtel arra az 
elhatározásra jutott, hogy helyesebb lenne újból szabályozni az angol— 
amerikai csapatok közötti sávhatárt és az áttörési szakasz északi szárnyán 
lévő erők vezetését Mongomery tábornagyra, az ettől délre lévő csapatok 
parancsnokságát pedig Bradley tábornokra bízni. 

E megállapodásnak megfelelően, Bedell Smith december 19-én telefonon 
felhívta Bradleyt és közölte vele szándékukat. Végezetül azt hangoztatta, 
hogy az új alárendeltség természetesen csak addig tart, amíg a németeket 
ismét visszaszorítják kiindulási állásaikba.55 

Kevéssel ezután Eisenhower is hasonló hírrel kereste fel Bradleyt. A két 
tábornokot közelebbi szálak fűzték egymáshoz, s csakis ezzel magyarázhat
juk, hogy a 12. hadseregcsoport parancsnoka igen élesen ellentmondott a 
tervezett változtatásnak. „Nos tehát, Brad, ez az ón parancsom" — zárta le 
a vitát minden katonaember számára legérthetőbb módon Eisenhower.50 

Bradley, főleg hiúsági okokból, nem akarta angol parancsnokság alá adni 
katonáit. 

52 Brenton G. Wallace: Pa t t on and his Th i rd A r m y . Ba r i s sbu rg . Mil i tary Service Pub l i sh 
ing Company , 1951. Lásd i t t a XII . fejezetet. — A szerző i t t egészen apró lékos pon tosság
gal beszámol P a t t o n hadse r egének fe lhasználásáról . 

53 Curti: i. m. 207. o. 
54 Inger soli: i. m. 307. o. — Szerinte a telefonösszeköttetés meg is szakadt. Bradley 

azonban azt állítja, hogy vezetékes úton mindvégig meg volt a kapcsodat az 1. és 9. had
sereggel . 

55 Bradley: i. m . 
56 wilmot: i. m. 633. o. 
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Mongomery Zondhofen holland városkában éjszaka kapta meg a hírt, 
hogy az áttörési szakasz északi oldalán — beleértve a támadás sávját is — 
reá bíztak a parancsnoklást. A tábornagy első intézkedései a helyzet tisz
tázására irányultak. A legfontosabb pontokra nyomban futártiszteket kül
dött, hogy személyes megbízottai útján szerezzen értesüléseket az áttekint
hetetlen helyzetről. 

Az első hadijelentések alapján nagyjából a következőkben tudjuk ábrá
zolni a helyzetet, amelyeikben az intézkedés már Montgomeryre várt: 

A németek elérték Stavelot és Butgenbachot. St. Vithnél elvágtak egyes 
nyugati egységeket — s elesett a város is. Echternach vidékén és Consdorf-
nál feltartóztatták a németek előretörését. A fasiszták az áttörés mélysé
gében folytatták a bekerített amerikai csapatrészek felszámolását. December 
20-ig az áttörés már 100 km széles és 30—50 íkm mélységű volt.57 

Montgomery nyilatkozatai súlyosnak ítélték meg a helyzetet, amelyben a 
nagy felelősségei járó parancsnoklást át kellett vennie. „Véleményem sze
rint csekély lehetősége állt fenn annak, hogy a német páncélosokat és fel
derítőket megakadályozzuk abban, hogy a Maast átlépjék és Brüsszel ellen 
törjenek . . . Megparancsoltam ezért, hogy a főváros körül nagy sietséggel 
létesítsenek útzárakat." Egy másik helyen pedig a következőket mondja: 
„December 19-én a Maas és az 5. páncélos hadsereg között semmilyen erős 
szövetséges kötelékek nem állták."58 

Montgomery — miután a helyzet fölmérésére szétküldte összekötő tiszt
jeit"— az 1. Amerikai Hadsereghez, Hodges tábornok főhadiszállására ment. 
Itt valóban teljes káosz várta az új parancsnokot. A helyzet zavaros és át
tekinthetetlen volt, hiányoztak a vezetésihez elengedhetetlen adatoik, nem 
voltak megfelelő tervek, s a németek megállításához szükséges csapatok sem 
álltak rendelkezésre. 

A parancsnokság átvétele után Montgomery a német támadás mielőbbi 
feltartóztatására a következő intézkedéseket hozta:59 

1. Eisenhower verduni elképzeléseinek megfelelően hatékony ellenrend
szabályokat foganatosított a Maas felé törő nemietek esetleges átkelési kísér
letének meggátlására. Csapatokat — főleg angol egységeket — vezényelt a 
veszélyeztetett helyek és a Maas balpartjának biztosítására. Felismerte, hogy 
a német támadás Brüsszel—Antwerpen felé irányul. 

2. Ahol szükségesnek látszott, visszavonta csapatait, ha ezáltal erőt szaba
díthatott fel, vagy megrö\ádíthette az arcvonalat 

3. Általában defenzívában tartotta csapatait, de támadott, ha bekerített 
részeik felmentéséről, vagy a szétszakadozott arcvonal újbóli helyreállítá
sáról volt szó. 

4. Igyekezett erőit kímélni, s a beérkezett csapatokat még területfeladás 
árán is tartogatta az ellentámadás céljaira. 

5. Az egyéni akciók helyett szigorú központi vezetést iparkodott életbe
léptetni. 

6. A brit hadtestet az ellenség várható támadásai irányába helyezte el. 
7. Minden erővel szilárdítani igyekezett az északi szárny biztonságát. 
8: A 29. páncélos dandárt Nam úrhoz küldte. 
9. Geilenkirchennél jelentős erők csoportosítását kezdte meg. 
10. Az 1. Amerikai Hadsereg jobbszárnyán levő VIII. hadtestet kivonta a 

harcból. • 

57 stegemann: i. m. Az 1944. december 19. és 21-i jelentései! , ' va l amin t „A második 
v i l ágháború" , i. m . 344. o. 

58 Montgomery : Von de r Normad ie . . . 250. és 253. o. 
59 Az itt következő részt a rendelkezésre álló szakirodalom legkülönbözőbb részeiből 

állítottam össze. Jegyzetelését nem tartom feltétlenül szükségesnek. 
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11. A 12. hadtest maradék erőit Luxemburg térségében igyekezett össz
pontosítani a délről tervezett támadás céljaira. 

12. Az 1. Amerikai Hadsereg arcvonalának egy részét átadta a 9. Amerikai 
Hadseregnek. 

13. Az említett magasabbegységek mögé angol tartalékokat vont össze, míg 
a szükséges amerikai erők rendelkezésére fognak állni. 

A fenti intézkedések valóban egy nagyarányú rendcsinálást jelentenek. 
Lényegüket a következőkben foglalhatnánk össze: szilárd és összefüggő, a 
központi vezetés utasításait végrehajtani tudó arcvonalat építeni ki. Gon
doskodni a szükséges tartalékokról és felkészülni az ellentámadásra 

Montgomery ellenezte például, hogy a csapatokat nyomban beérkezésük 
után alkalomszerűen vessék harcba, és hogy csupán apró helyi jellegű ellen
állást fejtsenek ki a céltudatosan támadó fasisztákkal szemben. 

A tábornagy a csata után úgy összegezte a megtett intézkedéseket, hogy 
először megállították a németek támadását, majd szilárd, összefüggő arc
vonalat hoztak létre ellenük. A következőkben a felismert támadási irány
ból erős ellenállással dél felé fordították az érzékeny és létfontosságú ob
jektumaik ellen intézett támadásokat, majd elzárták az ellenség útját és 
véglegesen meggátolták szabad mozgásában.60 

Montgomery védelmi intézkedéseit elemezve, a fentieket az események-
sek egy kicsit elébevágva mondottam el. Míg azonban ezek megvalósítására 
sor kerülhetett, a szövetségeseknek nehéz és sck áldozatot követelő, véres 
harcok sorát kellett megvívniuk. 

A hadművelet második szakasza01 

A támadó német kötelékeknek első jelentősebb célként a Maas átlépését 
tűzték ki. A német hadvezetés úgy tervezte, hogy a folyó eléréséig 2—3 nap 
elegendő számukra. 1940-ben, a Franciaország elleni hadjárat során, ezt az 
utat 3 nap alatt hagyták maguk mögött a páncélos csapatok. 

A meglepésszerű áttörés után a fasiszták — különösen a támadás déli 
szárnyán —, viszonylag gyorsan törtek előre, de mégis csakhamar nyilván
valóvá lett számukra, hogy a tervezett időgrafikont nem fogják tudni be
tartani. 

A németek erre az északon támadó kötelékeik közül jelentős erőket a 
déli áttörés mélységébe irányítottak, hogy az ott levő 5. hadsereg hadosz
tályaival együtt döntést érjenek el. 

Az arcvonal középső és északi szakaszán ez időben a következő — már 
korábban is harcba vetett — nagyobb német erők indultak új és új táma
dásra.62 

Az 1. és a 9. SS páncélos hadosztály, a Führerbegleitbrigade,63 a 18., 62., 
560. Volksgrenadier hadosztály, 2. SS páncélos hadosztály és a 116. páncélos 
hadosztály. 

A hosszadalmas harcokban az északi szárnyon levő hadosztályok tudták 
felmutatni a legkisebb eredményt. Érthető tehát, hogy a náci hadvezetőség 
arra a következtetésre jutott, hogy a tervektől eltérően az arcvonal középső 
és déli szakaszára kell helyeznie a súlyt. 

A mozgalmas csatatéren az 1944. december 22-i jelentések alapján a kö-

60 Montgomery : Memoire . . . 350—351. o. 
öl A németek deoember 26-án érték el a legnagyobb áttörési mélységet. Ez a fejezet 

a december 20—26-ig terjedő időszaik eseményeit tárgyalja. 
62 Toland: i. m. 241. o. 
63 A Führerbeglei'tibrigade tevékenységét részletesen leírja: Die Geschichte des Panzer

korps Grossdeutschland. II. köt. Bielefeld, Eilens-Wenke, 1958. 721. o. 
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vetkezőkben rajzolhatjuk meg a katonai helyzetet: az amerikaiak északon 
Monschaunál továbbra is feltartóztatták a németeket, sőt néhány helységét 
sikerült vissza is foglalniuk. Stavelot a fasiszták kezére került, s a nácik 
egészen a városkától 13 km-re fekvő Habi em on tig jutottak előre. Ezen a 
környéken a németek jelentős számú ejtőernyőst is ledobtak. A Wehrmacht 
megjelent Clerfnél, s a Consdorf elleni támadásuk is térnyereséggel járt. 
Echternachnál továbbra is heves harcok dúltak. A front középső szakaszán 
a németeknek sikerült az Ourthe folyón több hídfőt létesíteniük.64 

A nyugatiak hadvezetése ekkor már kezdte felismerni, hogy a fasiszták 
hadművelete közel á l l a kifulladáshoz, bár a csapataik még egyre támadtak. 
December 23-án a német behatolás már 100 km széles és 110 km mélységű 
volt. Ekkor esett el St. Hubert, s a német páncélosok Dinant előterében 
jelentek meg. Átvágás veszélye fenyegette Marchenál a Nancy—Namur 
vasútvonalat is. 

A december 25-i hadijelentések a Hotton és Marche elleni támadásokról 
számolnak be, s közlik, hogy a 2. német páncélos hadosztály Marche és 
Rochefort között Dinant irányába folytatja előretörését.60 

A szövetségesek hadvezetése előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a német tá
madás iránya a Maason át Liége, a nyugatiak egyik legfontosabb' vezetési 
és utánpótlási gócpontja felé irányul. Az angol hírszerzők arra is felfi
gyeltek, hogy a német repülők csupán Liégetől északra bombázzák a Maas 
hídjait, s ebből arra következtettek, hogy a támadók valószínűleg Liége és 
Niamur között akarnak átkelni a folyón. Ezt felismerve, Montgomery mar
sall jelentős erőket irányított ebbe a térségbe, melyek feladata az átkelés 
megakadályozása volt. 

A németek ardenni támadása 1944. december 26-án érte el legnagyobb 
mélységét. Ezen a napon a 2. páncélos hadosztály katonáinak Cellesnél 6 
km-nyire sikerült megközelíteni a Maast. A harckocsikból kiszálló katonák 
már láthatták a folyót, amelyet a parancs szerint már egy héttel korábban 
el kellett volna érniük.66 

A támadó csapatok közül tehát a 2. páncélos hadosztály jutott legmesz-
szehb a nyugatiak védelmének mélységébe. Ez az előretörés azonban igen 
kockázatos volt, mert a fasisztáknak számolni kellett azzal, hogy a kiszö-
gelést észak-délről irányuló csapással könnyen levághatják. A feltételeik 
ehhez lassan már érlelődtek is. Bár a Bastogne—Dinant városokat összekötő 
egyenes mentén — azaz a német támadó erők déli szárnyával szemben 
— a nyugatiaknak semmilyen szervezett védelmi rendszerük nem volt, a 
németek ebben az irányban mégsem próbálkoztak a támadással. Az említett 
vonal mögöttes területein eközben már kibontakozóban volt Patton tábor
nok akciója, ami a későbbiek során jelentősen hozzájárult a fasiszta támadás 
derékba töréséhez.67 

Északon, tehát a német támadás eredetileg tervezett irányában, sokkal 
jobb volt a nyugatiak helyzete, mint középen és délen. Aachen körzetében 
ugyanis csökkentették a Westwallra nehezedő nyomást, s így jelentős erőket 
tudtak felszabadítani a szorongatott helyek részére. December 25-én, tehát 
a csata menetében történt fordulat előtt, a következő amerikai egységek 
álltak a Dinant—Marche—Manhay—La Gleize arcvonalszakaszon. 

64 Stegemann: i. m. 1944. december 22. 
65 u o . 1944. december 25. 
6fi Gyeborin ,,A m á s o d i k v i l ágháború" . (Budapest , Zr íny i Kiadó, 1961.) c. könyve 443. olda

lán írja, hogy a németek át is keltek a Maason. Hasonló véleményt olvashatunk „Az egyete
mes és magyar hadművészet története" III/2, köt. (Budapest, Zrínyi Kiadó — Hadtörté
nelmi Intézet, 1961. 126. o.) című kiadványban is. — Az előzőekkel ellentétes véleményt kép
viselnek Ensor, Cossé Brissacc és Bradley. 

67 Toland: i. m. 294. o. 
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A 82. és a 106. ejtőernyős hadosztály, valamint a 7., 83., 75., 3. és a 84. 
páncélos hadosztály.68 

A Dimantra törő 2. német páncélos hadosztállyal a XXX. angol hadtest, 
a 29. brit páncélos dandár és a 2. amerikai páncélos hadosztály állt szem
ben. Ezeknek a csapatoknak három napos kemény küzdelemben — 81 harc
kocsi kilövése után — sikerült meggátolniuk a Maas elérését. A fasiszták 
kudarcához hozzájárult az is, hogy az előretörés csúcspontján megakadt a 
lőszer- és üzemanyag utánpótlás. 

Hiába küldött tehát parancsot Hitler a támadás folytatására, a páncélosok 
személyzete másfél napi várakozás után kénytelen volt beásni az aeélkolosz-
szusokat s átmenni védelembe. A németek tehát arra kényszerültek, hogy a 
különben is lelassult előretörést — ha egyelőre ideiglenesen is — leállítsák, 
s számbavegyék egy észak-déli irányú ellentámadás lehetőségét.69 

Az ardenni offenzíva tehát elérte csúcspontját — kifulladt. Megkezdődött 
a második szakasza, s lassan megindult a nyugatiak ellentámadása is. A né
metek 2. páncélos hadosztályának, a Marche és Hotton között álló 116. pán
célos hadosztálynak és a Panzer-Lehr hadosztálynak — ezek voltak az élen 
— számot kellett vetni azzal, hogy egy esetleges szárnytámadás könnyen 
elvághatja őket. 

Hitler december 28-i nyilatkozata már az offenzíva kudarcát beismerő 
hangot ütött meg. A támadás az Ardennekben „sajnos nem vezetett ahhoz 
az átütő eredményekhez, amelyet az ember elvárhatott volna tőle".70 Ered
ményként csupán azt a sovány érvet tudta felhozni, hogy ellenségeik így 
támadási terveik feladására és csapataik átcsoportosítására kényszerültek. 
,,Az OKW-nek december végén, akár akarta, akár nem, be kellett látnia, 
hogy a csata elveszett" — állapítja meg Churchill is.71 

1944. december 23-án véget ért a nyolcadik napja tartó ködös, párás, fel
hős idő és kitisztult az ég. Ismét akcióba léphettek a nyugatiak légierői. Az 
angol—amerikai hadvezetés szinte lázas gyorsasággal igyeikezett pótolni az 
elveszett napokat, s ezért újra és újra támadásba küldte repülőit. Már az 
első napon is 1200 bevetést hajtottak végre. Pilótáik főleg a páncélosokra 
vadásztak, de támadásokat intéztek az utánpótlási oszlopok, a feltorlódott 
szállítmányok, hidak, útikereszteződések és raktárak ellen is.72 

December 24-én például 800 vadászgép és 2000 bombázó indult 31 előre 
meghatározott német célpont ellen. Ezekben a napokban 241 repülő után
pótlást dobott le a körülzárt Bastogne részére is.7$ A német források főleg 
a nyugatiak vadászbombázóira panaszkodnak. A fürge és gyors gépek nagy 
pusztítást végeztek a páncélosokban és a feltorlódott utánpótlási szállít
mányokban. 

Az angol—amerikai légierő nem kisebb dolgot szeretett volna elemi, mint
hogy a német arcvonalat teljesen elszigetelje mögöttes területeitől. Ez nem 
ŝ volt lehetetlen, hiszen abszolút légifölényben voltak. Jól jellemzi a meg

élénkült repülőtevékenységet az az adat, hogy a nyugatiak a derült idő 
első négy napján 15 000 bevetést hajtottak végre az Ardennek térségében, 
sőt tevékenységüket az egész Rajna vidék útjai, vasútjai és repülőterei 
ellen is kiterjesztették. 

A légierő beavatkozásának hamarosan kézzelfogható eredménye is volt. 
A nagy veszteségek után a nácik arra kényszerültek, hogy utánpótlási szál-

68 Uo. 294. o. — Más for rások 9 hadosz tá ly je lenlé téről szólnak. Ez az erő nemhogy a 
n éme t ek visszaszor í tására , de a t á m a d á s lokal izá lására s em volt elég. 

69 Montgomery : Von der N o r m a n d i e . . . 253—256. o. 
70 wilmot: i. m. 649. o. 
71 Churchill: i. m. 324. o. 
72 G . Marshall: Így győztünk. Budapes t , F r a n k l i n Társu la t . 79—80. o. 
73 Bradley: i. m. 

306 



3. sz. ábra. A német támadás legnagyobb mélysége 



lítmányaikat éjjel mozgassak, ami természetesen gátolta a hatékony erő
kifejtést. 

A Maas megközelítése után a támadást vezető német tábornokok előtt is 
egyszeriben bizonyossá vált, hogy a tervezett hadműveletet az eredeti el
képzelésnek megfelelően nem fogják tudni megvalósítani. Arról kezdtek 
tehát beszélni, hogy a kitűzött célok kezdettől fogva meghaladták iá rendel
kezésre álló erőt. Nem földrajzi célok után kell törni — hangoztatták —, 
hanem azon kell iparkodni, hogy az ellenség erejét szétzúzzák, s csökkent-
senek a hadseregeikre nehezedő nyomáson. Ezt a kívánságot igyekezett ki
fejezésre juttatni Rundstädt is, aki december 22-én kérelemmel fordult 
Hitlerhez. Azzal érvelt, hogy belátható időn belül számolniuk kell a keleti 
arcvonal részére történő erőátadással, s a 'meggyengült csapatok nem fogják 
tudni feltartóztatni a várható észak-déli irányú ellentámadást.M 

1944. december 24-én, amikor már látszott, hogy a célt nem érdik el, Model 
és Manteuffel tábornokok álltak elő azzal a javaslattal, hogy változtassanak 
az eredeti elképzelésen, mert azt nem tudják megvalósítani. Az egyik indo
kuk az volt, hogy a 300 mérföldre ígért üzemanyag helyett, csupán 100 mér
földre elegendő ellátmányt kaptak, s a síkos, csúszós utakon ez még a ter
vezettnél is hamarabb elfogyott. 

A két tábornok azt javasolta még, hogy az eredeti terv meghiúsultnak 
látszván, a „kis megoldást" — tehát az Aachen körüli erők bekerítését — 
kíséreljék meg megvalósítani. Azt indítványozták, hogy az áttörés helyétől 
Dkiantig szilárd védelmi vonalat kell kiépíteni, s el kell reteszelni Patton 
útját észak felé. Ezután erőik zömével Aachen felé kell fordulniuk és le kell 
vágni az ottani beöblösödést. 

Az eredeti terv kivitelezhetősége ellen szólott Sepp Dietrich és Guderian 
is. Dietrich Jodl előtt kijelentette, hogy ,,a parancsot ebben a formában lehe
tetlen megvalósítani". Guderian pedig arról beszél, hogy 1944. december 
23-án Hitlerhez utazott, hogy lebeszélje a további erőfeszítésekről, s elérje 
,,minden érintetlen erőnek a keleti frontra történő haladéktalan átszállí
tását;.'.75 

A német katonai vezetők reálisan mérték fel a lehetőségeket, amikor az 
offenzíva leállítását és irányának 90 fokkal való elfordítását javasolták. 
Nyilvánvaló volt számukra, hogy egy elakadt és megfeneklett támadást úgy
sem tudnak ismét kimozdítani a holtpontról, s a további harc esztelen erő-
pazarlás lenne csupán. Számításba kellett venniük azt is, hogy egy olyan 
ellenféllel állnak szemben, amelyik napról napra szilárdítani tudja védel
mét, s el van szánva, hogy előbb-utóbb támadásba megy át. 

Hitler azonban nem fogadta el a javaslatokat, mert 1944 végére újabb 
kisegítő akciókat akart indítani az elakadt offenzíva megsegítésére. Terveit 
a december 28-i értekezleten fejtette ki. Ennek lényege az volt, hogy az 
egyik ellenfélre döntő csapást kell mérni, s erre nyugaton adva van a lehe
tőség. Ez az elgondolás — amely nagyjából megegyezett a tábornokok ko
rábbi javaslatával —, már nem tűzte ki célul valamely terület elfoglalását, 
hanem arra irányult, hogy sorozatos csapással részenként semmisítsék meg 
az ellenség élőerőit. Az első csapást Bastogne körzetéből szándékoztak mérni 
a 3. Amerikai Hadseregre, annak lekötése céljából. Ugyanakkor Észak-
Elzász területén akarták a fő támadást megindítani, hogy megsemmisítsék 
a 7. Amerikai Hadsereget. A Liége'irányában folyó támadást pedig ideigle
nesen beszüntették. Hitler azt remélte, hogy sorozatos csapásokkal részen
ként megsemmisíti az Ardennektől délre levő amerikai hadosztályokat, majd 

74 Westphal: i. m. 283. o. 
75 wümot: i. m. 643. o. és Heinz Guderian: E r i nne r ungen e ines Soldaten. Heidelberg, 

Bei Kunt Vowinckel , 1961. 346. o. 
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új hadműveletet kezd a korábbi fő irányban. A terv végrehajtása érdekében 
december végén a német csapatok csoportosítását lényegesen megváltoztat
ták: a 6. SS páncélos hadsereg négy legharcképesebb hadosztályát az 5. pán
célos hadseregnek rendelték alá, melynek sávjába tevődött át a hadműve
letek; súlypontja.76 

A német tervek kudarcához nem kis mértékben hozzájárult a körülzárt 
Bastogne is. A városka csekély számú védőőrsége Mc Auliffe tábornok veze
tése alatt hősies elszántsággal verte vissza a fő erőktől lemaradt jelentékeny 
gyalogos és páncélos erők megújuló ostromát. Bastogne ellen a németek a 
15. páncélgránátos, a 26. népi gránátos és az 5. ejtőernyős hadosztályt küld
ték harcba, de mégsem tudtak eredményt elérni.77 

Pedig a védők szorongatott helyzetben voltak. Csaiknem (teljesen elfogyott 
a lőszerkészletük, s csupán december 24-én jutottak légi úton egy kis pót
láshoz. Kevés volt az élelem és gyógyszer, annál több a halott és sebesült. 
A körülzárt (katonáknak minden okuk meg lett volna a harc beszüntetésére, 
de a németek ajánlatát mégis kereken visszautasították. 

A város védőinek kitartását növelte, hogy tudtak Patton felmentési ter
véről, s remélték, hogy az amerikai páncélosok csakhamar elérik állásaikat. 
Ismerték ezt a szándékot a németek is, és ezért új meg új rohamra űzték 
katonáikat. Még karácsony estéjén is például két allkalommal bombázták 
Bastognet, s az ünnep első napjának hajnalán ismét támadásba lendültek 
egységeik. Ez alkalommal két helyen sikerült a városba is betörniük. 

December 26-án Patton erőinek végre sikerült elérni Bastognet és fel
mentették a sokat szenvedett katonákat. A rommá lőtt városlkában 482 ha
lott és 2449 sebesült volt a védők vesztesége.78 

A németek azonban még ezután sem mondtak le a fontos közlekedési 
csomópont elfoglalásának tervéről, s egészen 1945. január 3-ig harcokat 
folytattak a városért. Bastogne felmentése tehát sikerrel járt. Ez volt az 
első jele annak, hogy mozgásba jött Patton hadserege, s ettől kezdve a déli 
arcvonal egyre fenyegetőbbé vált a fasiszták számára. 

A német hadvezetés már az offenzíva megindulása előtt külön gondolt 
arra a veszélyre, amelyik előretörő hadseregeit délről fenyegetheti,^ s ezért 
a támadó erők tekintélyes részét arra kényszerült felhasználni, hogy a túl
ságosan is hosszúra nyúlt szárnyait biztosítsa. A feladat végrehajtására szánt 
7. hadsereg azonban szemmel láthatóan nem volt elegendő ennek megoldá
sára. Ez is azt bizonyítja, hogy a német hadvezetés az offenzíva bizonyos 
fázisainak részletproblémáit inkább óhajainak megfelelően, semmint a való
sághoz igazodva dolgozta ki. Ennek a hadseregnek eleinte még támadó fel
adatokat is szántak — Saarbrückentől kiindulva dél felé kellett volna tá
madnia —, de nemhogy erre, hanem a 150 km hosszúra elnyúlt szárnyak 
fedezésére is képtelennek bizonyult.79 December végén Patton hadosztályai 
által szorongatott 7. hadsereget a 6. SS hadsereg magasabb egységeivel erő
sítették meg. 

A verduni megbeszélésen Patton ígéretet tett, hogy legkésőbb 48 óra alatt 
megindítja csapatait a nyugat felé törő fasiszták déli szárnya ellen. Termé
szetesen ez a támadás sokkal hatékonyabb lett volna, ha egyidejűleg az 
északon levő erők is képesek lettek volna — ha csupán helyi jellegű akciók 
indítására is. Erre azonban nem került sor, így a inémetek a későbbiek során 
még északról kivont erőket is bevethettek Patton páncélosai ellen. Mont
gomery végül is csak 1945. január 3-án indított támadást, s így a fasiszták 
északról mindaddig biztonságban érezhették magukat. 

76 Toland: i. m. 294. o. — A vá ros körze tében összesen 12 n é m e t hadosz tá ly harcol t . 
77 Toland: í. m. 294. o. A váras körzetében összasen 12 német hadosztály harcolt. 
78 Bradley: i. m. 
79 Westphal: 1. m . 280.. 282. o. 
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Patton tábornok első intézkedésként leállította a 80. gyalogos és a 4. pán
célos hadosztály más irányú támadását és intézkedett az északira történő át
csoportosításukra.80 Eleinte még úgy vélte, hogy két-három hadosztály ele
gendő lesz a segítségre, s ezért csupán ennyit kívánt felszabadítani az arc
vonalban. Megjegyzem, hogy Patton tábornok kezdetben nem vette komo
lyan a német támadást, amikor azonban rádöbbent a helyzet súlyosságára, 
teljes erővel támogatta a védelmi intézkedéseket. 

A későbbiek során már a teljes 3. hadtest észak felé való alkalmazásá
nak lehetőségét vette számításba., Ennék arcvonalszakaszát átadták a 12. 
hadtestnek, s egyidejűleg arra is intézkedtek, hogy ez továbbra is folytassa 
a támadást az átcsoportosítás leplezésére. 

Bradley, aMt érzékenyen érintett a német offenzíva, nem várta meg a 
segítségére siető erők beérkezését, s máris telefonon sürgette Pattonnál 
csapatainak észak felé való fordítását. Pedig a türelmetlenség egyáltalán 
nem volt indokolt, hiszen a 3. hadsereg parancsnoka minden tőle telhetőt 
megtett a mielőbbi akcióba lépésre. 

Patton — akinek hallatlan szerencséje volt a gyors és merész lépések meg
valósításánál — sebtiben kiadott első intézkedéseinek megfelelően a 4. pán
célos hadosztály december 18-ról 19-re virradó éjjel már mozgásba is len
dült. Csakhamar követte ezt a 80. gyalogos hadosztály is.81 

Patton tábornok az észak felé való' minél gyorsabb mozgásra négy fő 
útvonalat jelölt ki, s számos forgalomszabályozó állomás létesítésére adott 
utasítást. 

A délről indított ellencsapás hatékonyságának fokozása érdekében Bradley 
8. hadtestét átadták a 3. páncélos hadseregnek. Ezekkel az egységekkel az 
volt a terv, hogy Neuf Chateau—Saint Hubert, Arlon—Bastogne, Luxem
burg—Diokirch, St. Vith vonalon fognak akcióba lépni észak felé. 

Pattonnál tehát ez időben a következő magasabbegységek voltak: a 8., 3., 
12. és a 20. hadtest. 

A 3. hadsereg valóban hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy az ígért segít
ség minél hamarabb megérkezzék. Egyes hadosztályait például a saari arc
vonalból vonták ki, melyek december 20-án éjjel 69 mérföldes utat meg
téve, másnap már harcot is kezdtek a fasiszták ellen.82 Patton offenzívája 
teljes mértékben csupán a támadási parancsban megszabott idő, december 
22-e után bontakozott ki. A hadsereg magasabbegységei 1050 löveg tűztá
mogatása miellett, mintegy 40 km széles sávban indultak meg a szívósan 
védekező 7. Német Hadsereg ellen. Patton még olyan reményeket is táplált, 
hogy az eliső meglepetés alatti rohammal egy nap alatt el fogják érni Bas-
tognet, de a németek tudomást szereztek a csapatok mozgásáról, s fel tudtak 
készülni az ellenállásra.83 

A 4. páncélos hadosztály katonái öt nappal később felmentették ugyan az 
ostromlott várost, de az oda vezető közlekedés továbbra sem volt bizton
ságos. A keskeny korridorban levő utak ugyanis a német ágyúk tüze alatt 
álltak. Az amerikaiaknak ezért a folyosót még ki kellett szélesíteniük, s a 
környező erdőket is meg kellett tisztítaniuk a német csapatoktól.84 

A 3. Amerikai Hadsereg ellentámadásának sikerét jelentős mértékben 
elősegítette az a körülmény, hogy alárendelt hadosztályai rendkívül mozgé
konyak és gyorsak voltak; képesek arra, hogy teljes hadtápjukkal, raktári 
készleteikkel és segédszolgálatos csapataikkal együtt, gyors átcsoportosítást 

so Fox: i. m. 
81 Patton 1944. december 19Jén 4. (pc. ho.-al 19 óra alatt 200, a 80. gyal. ho.-al 24 óra alatt 

180 km utat tett meg. 
82 Fox: i. m. 
83 wilmot: i. m. 642. o. 
84 Fox: i. m. és Assmann: i. m. 510. o. 
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hajtsanak végre. „A mozgékonyság volt az a »titkos« amerikai fegyver, ami 
Rundstädtet — tegyük hozzá, hogy végső fokon csupán — az Ardennekben 
megverte" — írja Bradley tábornok.85 

Az amerikai hadseregnek ezt az előnyét ismerték a németek is. s ezért 
igyekeztek annyira a meglepés, a gyors lerohanás tényezőjét kihasználni. 
Tudták, ha lemaradnak és megrekednek, az amerikaiak képesek lesznek 
gyorsan átcsoportosítani erőiket, s a hadseregeik zömét a főcsapás irányába 
bevetve, meg tudják állítani a támadó hadosztályaikat. 

Ez a helyzet december 25—26-ra be is következett. A német csapatok 
először védelembe mentek át, majd hamarosan megkezdődött lassú vissza
szorításuk. 

Ez azonban már az ardenni offenzíva újabb szakaszát, a német támadás 
lefelé ívelő ágát jelenti. 

A nyugati védelem megszilárdulása, 
felkészülés az ellentámadásra, 

a németek lassú visszaszorítása 

1944 december végére a szövetségesek lassan magukhoz tértek az ardenni 
csapás okozta kábulatból. Lezárult a támadás második szakasza. A német
vezérkar nap mint nap érezhette, hogy az időköziben beálló egyensúlyt egyre 
jobban a nyugati kezdeményezés és erőfölény váltja fel. Az angol—ameri
kaiak személyi és technikai túlsúlya kezdte éreztetni hatását. A német pa
rancsnokoknak most már nem a támadás, hanem az okozott gondot, hogyan 
is menthetnék meg csapataikat a felmorzsolástól. Lassú visszavonulás, az 
erők kímélése — egyszeriben ez a harcmód került előtérbe az Ardennek 
térségében. 

A német támadás megtorpanásával egyidejűleg megszűnt a rossz időjárás, 
felszakadozott a felhőtakaró, s így már lehetővé vált a nyugatiak légierőinek 
tömeges bevetése. >v 

Az angol-amerikai repülők csaknem kizárólag a földi harcokba kapcso
lódtak be. A német állások mögött támadták a szállítóoszlop obat, raktára
kat, vasútvonalakat, hidakat, gyülekező és feltorlódott csapatokat stb. A va
dászbombázók támadásai nyomán eltorlaszolódtak a szűk hegyi utak, s 
mindez hamarosan éreztette hatását az arcvonalban levő hadosztályok ellá
tásában. Az utakon és útcsomópontokon gyakran ezrével torlódtak össze a 
fasiszták gépjármüvei, melyek különösen jó célpontot jelentettek a bom
bázók számára.. 

A későbbiek során a nácik nappal már mozdulni sem mertek az ország
utakon, s az utánszállítást is főleg az éjjeli órákban bonyolították le. 

A nyugatiak bombázó kötelékei 1945. január 3.. 8., 9. és 12-én nagy tá
madásokat intéztek a német erők ellen. Repülőik behatoltak a hadműveleti 
terület mélységébe is, miközben a Rajna-vidéken, Hamm, Münster, Osna
brück térségében több helyen szétrombolták a vasúti hálózatot.86 

A légierőre nehezedő nyomás csökkentése céljából a fasiszták elhatároz
ták, hogy 1945. január 1-én reggelre mélyrepülésben meglepésszerű táma
dást intéznek a nyugatiak franciaországi, hollandiai és belgiumi repülőterei 
ellen. A mintegy 900 repülőgéppel végrehajtott akció a „Bodenplatte" fedő
nevet kapta.87 Ezt a vállalkozást a németek eredetileg december 16-a előtt 

85 Bradley: i. m. 
86 Georg W. Feuchter: Geschichte des Luf tkr ieges . Bonn, A t h ä n a e u m Verlag, 1954. 280. o. 
87 Adolf Galland: Die Ersten und die Letzten. (Die Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg.) 

Darmstadt, Franz Schneekluth, 334. o. — Itt számos adat található a „Bodenplatte" vál
lalkozásira. 
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akarták végrehajtani, de megvalósítására számunkra ismeretlen ok miatt 
mégsem került sor. 

Az .akció eredményeként mintegy 412 angol—amerikai repülőt, az össz-
meninyiség 4,12%-át sikerült a földön elpusztítaniuk.88 Az elszenvedett vesz
teségek azonban olyan súlyosak voltak, hogy a kár — a németek részéről — 
nagyobb volt mint a haszon. A harcokban ugyanis 317 német gép, a ren
delkezésre álló erő 32% pusztult el személyzetével együtt. Ezek elvesztése 
nagyobb csapás volt a Luftwaffenak, mint amilyen problémát a repülő
tereken ember nélkül álló gépek pótlása jelentett a nyugatiaknak.89 

A német légierőnek ez a látványos vállalkozása tehát nem hozta meg a 
szükséges eredményt. A hosszútávon végrehajtott mélyrepülés eleve kiszol
gáltatta gépeiket az erős nyugati légvédelemnek. Nagyabb eredményre szá
míthattak: volna, ha a vaktában mért csapás helyett a harcoló alakulatok 
fölött kísérelték volna meg a helytállást, s nem csupán a holt anyag — 
aminek pótlása csak idő kérdése volt a nyugatiak számára — elpusztítására 
törekedtek volna. Az angol—amerikaiak valóban gyorsan kiheverték a csa
pást — hiszen légifölényük eddig is vitathatatlan volt —, de a németek 
részére szinte végzetes kihatással járt a nagyarányú anyagi és élőerő vesz
teség. 

Vessünk egy pillantást ezután az arcvonalak helyzetére. 
Az arcvonalon helyenként még támadtak a fasiszta csapatok, s itt-ott 

apróbb sikereket is elértek. December 27-én például a Stavelottól 16 km-re 
délnyugatra fekvő Manhay került a kezükre. Az általános helyzet azonban az 
1944. december 27—31-i időszakban az volt, hogy az angol—amerikaiak 
egyre szilárdabban ellenálltak, s egyre több jel bizonyította, hogy a dolgok 
alakulása javukra változott meg. íme néhány kivonatos szemelvány decem
ber utolsó napjainak hadijelentéseiből. 

Hotton és Marche között tovább tartott a német nyomás, de a nyugatiak 
nagyjából megtartották állásaikat. A La Roche körüli nagy páncélos csata 
még nem dőlt el. Bastogne birtoklásáért Lierneuxnál folytaik erős harcok. 
Escbdorffoól kiverték a fasisztákat, s az arcvonalszakasz déli irészón is aktí
van léptek fel a nyugatiak haderői. Stavelot és Hotton között a németek 
feladták támadó szándékaikat. Manhay, Grandmenil és Humain a szövetsé
gesek kezére került. Az St. Hubertnél bekerített német erők továbbra is el
keseredett ellenállást tanúsítottak. Délen az amerikaiaik elfoglaltak több 
helységet, s átlépték a Sauer folyót. A Bastogne közelében levő Homprc is 
csapataik birtokába jutott.90 

A hadi jelentések minden' tendencia nélkül válogatott hírei tehát fokozódó 
nyugati kezdeményezésről tanúskodnak. Bár ezek a sikerek még nem ese-, 
ménydöntőek, de mégis mutatják, hogy a hadmüvelet új szakasza kezdő
dött el. 

Ebben a helyzetben Bradley tábornok úgy érezte, hogy sürgősen tennie 
kell valamit a csorba kiköszörülésére, s ezért azonnali ellentámadást sür
getett a megtorpant németek ellen. A felső vezetés körében azonban az volt 
az általános vélemény, hogy hagyni kell míg a Wehrmacht ereje teljesen 
kifullad, amíg a németek támadó szándékaikat véglegesen feladják. 

Ez volt a véleménye Eisenhowemek és Montgomerynek is, akik december 
27-i találkozásuk alkalmával megállapodtak, hogy a Patton részéről indított 
nyomás északi ellenpólusaként (hacsak a németek előbb meg nem támadják 
őket), 1945. január 3-án Montgomery is akcióba lép. Nem írható az angol 

88 Assmann: i. m . 510. o. 
89 Hans Ulrich Rudel: T ro tzdem. Göttdngen,, Plesse Verlag. K. W. Schütz. 183. o. — A 

szerző szer in t 500 laingol^amferiikai r epü lő t pusz t í to t tak el. A n é m e t veszteség — szer inte — 
csupán 220 gép volt. 

HO Stegemann: i. m. 1944. december 27—28. 
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hadvezetés valami nagy dicséretére, hogy csapataik a déli támadás meg
indulása után csak 11 nappal lettek harcképesek, noha az ő védősávjuk vi
szonylag csendesnek volt mondható. Ezzel a késlekedéssel meghiúsult egy 
azonos időben végrehajtott kétirányú támadás lehetősége, ami minden bi
zonnyal nehéz helyzetbe hozta volna a hitleristákat. 

Miután a németek nyugaton és északon leállították támadásaikat, a fel-, 
szabaduló erőiket az arcvonal déli szakaszán vetették be Patton tábornok 
3. hadserege ellen.01 Ismét azon próbálkoztak, hogy kezükbe kerítsék Bas-
tognet, ezt a fontos közlekedési csomópontot. Ellencsapásaik méretére jel
lemző, hogy végül is már nyolc hadosztály összefogott erejével próbálták 
kicsikarni a döntést. Fox francia ezredes így ír a december utolsó napjaiban 
itt kialakult helyzetről: „hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet 
súlyos".92 1945. január 1. után azonban már nem itt. hanem az elzászi részen 
volt a német támadás súlya. Erről a későbbiekben ejtünk még szót. 

Az Ardennekben elszenvedett vereség után jóval óvatosabbak — Mont-
gomeryre gondolva, túl óvatost is mondhatnánk — lettek az angol—ame
rikai vezetők. Noha érezték, hogy a kerék fordulóban van, csapataik fö
lénybe kerülnek, még mindig tartottak egy újabb néniét áttöréstől. Nem 
ismerték a németek erej'ét és szándékait, s ez bizonytalanná tette helyzetü
ket. Azt sem szabad azonban elfelednünk, hogy rettegésüknek volt is némi 
alapja, hiszen a németek az Ardennekben tulajdonképpen nem verték 
meg, a fasisztáknak sikerült megőrizniük erőik zömét. 

Egy újabb német próbálkozás gondolata egészen 1945 január közepéig 
kísérte őket. Magabiztosságukat csak azután nyerték vissza, miután a Vörös 
Hadsereg megindította lengyelországi támadását, s a németek kénytelenek 
voltak erőik jó részét nyugatról keletre szállítani. 

A Vörös Hadsereg segítsége szorongatott szövetségeseinek 

Az utóbbi időben nyugaton számos olyan hadtörténelmi vonatkozású mű 
látott napvilágot, amelyek szerzői megkísérlik elhallgatni, vagy kisebbíteni 
a szovjet katonáknak a fasizmus szétzúzásában játszott döntő szerepét. Kü
lönösen tagadni igyekeznek azt, hogy a Vörös Hadsereg keleten kivívott 
győzelmei közvetlenül is segítették a francia, holland, belga és más népek 
felszabadító harcát. Hallgatnak arról is, hogy a második front katonái is a 
bőrükön 'és vérükön érezhették keleti szövetségesük állandó és hatékony 
segítségét. Helyes és szükséges tehát, hogy a nyugati arcvonal, és közvet
lenül az ardenni események tárgyalása során is, súlyának és jelentőségének 
megfelelően, külön foglalkozzunk a Maas ós Visztula mentén lejátszódó ese
mények összefüggés ével. 

A németek erőinek, lehetőségeinek és szándékainak nem ismerése, féle-
Jeni, hogy egy újabb katasztrófát csapataik már nem fognak tudni elhárí
tani, az angol—amerikai hadseregben beállott lelki törés stb. — ezek voltak 
azok a tényezők, amelyek arra késztették a legfelsőbb angol—amerikai ve
zetést, hogy nehéz helyzetükben presztízsüket félretéve, szövetségesüknél, 
a Szovjetuniónál keressenek segítséget. 

A nyugati források — kevés kivételtől eltekintve —, mindmáig ellihall-
gatni, lekicsinyleni vagy megmásítani igyekeznek azt a felbecsülhetetlen tá
mogatást, amelyben a Vörös Hadsereg részesítette a megtépázott angol— 
amerikai csapatokat. 

91 Az egyetemes és magyar hadművészet története III/2. köt. 127. o. szerint 4 gyal., 4 p c , 
2 gépesített hadosztályt és 1 gépesített dandárt vetettek be a németek délre. 

92 Fox: 1. m. 
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íme a tények, a megcáfolhatatlan diplomáciai iratok tükrében. 
1944. december 24-én — tehát amikor a német támadás ereje teljében volt 

— Roosevelt amerikai elnök üzenetet intézett Sztálin marsallhoz, a szovjet 
fegyveres erők főparancsnokához. Ebben a levélben a következőiket írja: 
„Annak érdekében, hogy valamennyien megkaphassuk az erőfeszítéseink 
szempontjából fontos értesüléseket, utasítani akarom Eisenhower táborno
kot, hogy vezérkarából küldjön Moszkvába egy teljesen beavatott tisztet, 
aki megtárgyalja önnel a nyugati fronton, Eisenhowérnél kialakult hely
zetet és a keleti fronttal való együttműködés kérdését. Meg fogjuk őrizni a 
legteljesebb titkosságot. Remélem ön fogadja majd Eisenhower tábornoknak 
ezt a vezérkari tisztjét és biztosítja az értesülések vele történő kicserélését, 
ami kölcsönösen hasznos lesz" — üzente az amerikai elnök:.93 

Kevéssel ezután meglehetősen riadt hangon Churchill is támogatásért for
dult Sztálinhoz, meg sem várva, hogy Tedder légimarsall Moszkvába érjen. 
Az 1945. január 6-án küldött üzenetéhez kommentárt se kell fűzni, hiszen 
az irat maga helyett beszél. Ezt a levelet a január elején kialakult súlyos 
helyzet diktálta. „Nyugaton igen súlyos harcok dúlnak, amelyeik bármely 
pillanatban nagy fontosságú döntések elé állíthatják a legfőbb parancsnok
ságot, ö n saját tapasztalatából tudja, mennyire aggasztó egy olyan helyzet, 
amikor a kezdeményezés elvesztése után egy igen széles arcvonalat kell 
védeni. Eisenhower tábornok számára igen kívánatos és elengedhetetlenül 
fontos lenne nagy vonalakban tudni, mit szándékoznak önök tenni, mivel 
ez természetszerűleg kihat mind az ő, mind pedig a mi legfontosabb dönté
seinkre . . . Hálás volnék, ha közölné velem, számíthatunk-e január folya
mán nagyobb orosz támadásra a Visztula mentén, vagy valahol másutt, 
továbbá olyan más mozzanatokat, amelyeket ön esetleg kívánatosnak tart 
megemlítem. E szigorú 'titkos tájékoztatást senkinek sem adom át, csupán 
Brook tábornagynak és Eisenhower tábornagynak, azonban nekik is csak a 
legszigorúbb titoktartással. Az ügyet sürgősnek tartom" — közölte a brit 
miniszterelnök.94 

Sztálin már másnap, nyomban az üzenet kézhez vétele után válaszolt 
Churchillnek. „Készülünk a támadásra, bár az időjárás jelenleg nem ked
vező számunkra. A Legfelsőbb Hadvezetőség Főhadiszállása azonban figye
lembe véve szövetségeseinek helyzetét a nyugati arcvonalon, úgy döntött, 
hogy erőltetett ütemben befejezi az előkészületeiket és tekintet nélkül az 
időjárásra, széles támadó hadműveleteket kezd a németek ellen az egész 
középső arcvonalon, mégpedig nem később, mint január második felében. 
Nem kételkedhetnek abban, hogy mi mindent megteszünk, amit csak'meg 
lehet tenni, hogy támogassuk szövetségeseink dicső csapatait" — közölte 
Sztálin Churohillel.95 

Napjainkban, amikor a burzsoá történettudomány buzgón fáradozik a 
második világháború eseményeinek meghamisításán, bizony nem ártana sok 
angol—amerikai szerző elé tenni Churchill szavait, aki így nyugtázta a 
Szovjetunió önzetlen ajánlatát. 

„Igen hálás vagyak önnek megható üzenetéért. Átküldtem Eisenhower 
tábornoknak kizárólag személyes tudomásulvétel végett. Koronázza teljes 
siker az ön nagylelkű vállalkozását" — hangzott a köszönet.90 

93 Sztálin üzene tvá l tása az Egyesül t Á l l amok és Nagy-Br i t ann i a ko rmányfő ive l 1941— 
1945. Budapes t , Kossuth', 1958. I I . köt. 250. sz. dok. 

E i senhower m á r d e c e m b e r 21-én í r t a vezé rka r i főnökök egyes í te t t t a n á c s á n a k és meg
kérdez te , hogy lehe tne-e t e n n i va lami t a Vörös Hadseregge l v-aló koord inác ió é rdekében . 
Közölte, hogy e célból kész egy felelős t ábornoko t , Tedde r mar sa l l t Moszkvába kü lden i . Roo
sevelt c sak ezután , december 24-én í r t Sz tá l innak . Levelében m é g azt a lá tszatot igyekezet t 
kel teni , hogy a n y u g a t i a rcvona lon n incs kü lönösebb b a j . (Kulls: i. m. 329. o.) 

94 Történelemhamisítók. Budapest, Anonymus könyvkiadó, 1948. 114. o. 
95 u o . Lásd Sztálin 1945. j a n u á r 7-i üzene té t Churci l lhoz. 
98 u o . Lásd Churchi l l 1945. j a n u á r 9-i üzene té t Sztál inhoz. 
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A felsorolt okmányok félreérthetetlenül bizonyítják, hogy a nyugati ha
talmak a Vörös Hadsereg segítségét kérték a továbbra is fenyegető kataszt
rófa elhárításához. A szovjet katonák nagyszabású lengyelországi hadmű
velete ragyogó példája a szövetségesi hűségnek és együttműködésnek, s 
egyike a második világháború legragyogóbb hadműveleteinek. 

A Vörös Hadsereg a Kárpátok és a Baltikum között mintegy 1200 km-es 
arcvonalon megközelítőleg egy időben szándékozott hatalmas erejű támadást 
indítani, melynek hadászati célja az volt, hogy elvágja a kelet-poroszországi 
német erőket, felszabadítsa Lengyelországot, a fasisztákat a német anya
földre vesse vissza, segítséget nyújtson a szorongatott nyugati frontnak és 
kedvező feltételeket teremtsen a harmadik birodalom elleni végső hadmű-
letekhez. Ez az offenzíva lényegében a kelet^poroszországi és a Visztula-
Odera közti, egymással szorosan összefüggő hadműveletekre bontható fel. 

A szovjet csapatok hadászati támadása a tervezett január 20-i időpont 
helyett, 1945. január 12-én indult meg a sandomierzi hídfőből.97 Az 1. Ukrán 
Front támadásához két nappal később csatlakoztak az 1. Belorusz Front 
csapatait is. A Vörös Hadseregnek sikerült nagy erőket összpontosítania, s 
magasabbegységei a szó szoros értelmében szétmorzsolták a fasiszták védő
rendszerét. Alnémetek kétségbeesetten ellenálltak, de a szovjet katonák fel
tartóztathatatlanul törtek előre. 

Roosevelt amerikai elnök négy nappal később már üzenetet kapott Sztá
lintól, amelyben közölte vele a harcok addigi eredményeit. Az 'üzenetből 
ismét csak a nyugati front és a lengyelországi hadműveletek közötti szoros 
és egyenes összefüggés derül ki. „A szovjet—német fronton megindított 
támadó hadműveletek 4. napja után most már módomban van közölni ön
nel, hogy a szovjet csapatok támadása a kedvezőtlen időjárás ellenére ki
elégítően halad előre . . . Nem kételkedem abban, hogy a németeknek meg 
kell majd osztaniuk tartalékaikat a két arcvonal között, s ennek következ
tében kénytelenek lesznek lemondani a támadásról a nyugati fronton."98 

Kevéssel ezután Churdhill köszönte meg a szovjet katonák őszinte 'bajtársi 
támogatását: „Őfelsége kormánya nevében szívből jövő hálánkat és jókí
vánságainkat fejezem ki önnek, annak a gigászi méretű támadásnak az al
kalmával, amelyet ö n a keleti fronton elindított" — hangzott Churchill 
üzenete.99 

Roosevelt január 18-i levele is. teljes elismeréssel adózott a Vörös Had
seregnek: ,,Az Önök vitéz katonái által eddig véghezvitt hőstettek és a jelen
legi támadás során máris bebizonyosodott ütőképességük teljesen indokolttá 
teszi azt a reményt, hogy csapataink mindkét fronton gyors sikereket fognak 
elérni."100 

A mérnetek úgy fogadták a bekövetkezett eseményeket, mint akit fejbe
ütöttek. A háború egyik napról a másikra a fővárosukat fenyegette., Mi sem 
jellemzi jobban a felső vezetésben levő zűrzavart, mint az, hogy január— 
február folyamán négyszer cserélték ki a keleten levő német erők legfőbb 
parancsnokát. 

A náci zsarnokság ellen küzdő népek boldog megelégedéssel fogadták a 

97 Elliot Roosevelt „ A p á m így l á t t a " (Budapest , Dante könyvk iadó , 180. o.) c ímű k ö n y v é 
ben így í r e r rő l : ,,A t á m a d á s t egy héttel a k i tűzö t t időpont előtt i nd í to t t ák meg, a' rossz idő 
el lenére, hogy a .nyugati szövetséges csapatoka/t men te s í t s ék az utolsó n á c i nyomás tó l . " ,,A 
másod ik v i l ágháború tö r t éne t ének meghamis í tó i e l len" (Budapest , Zr íny i Kiadó, 1961. 444. o.) 
című k i a d v á n y á b a n pedig a köve tkezőke t o lvasha t juk e r rő l : ,,A n y u g a t o n r o h a m o s a n rosz-
szabbodó hadihe lyze t a r r a kényszer í te t te a szovjet pa r ancsnakságo t , hogy a szövetségesek 
mielőbbi megsegí tése é rdekében még jobban meggyors í t sa a t á m a d ó h a d m ű v e l e t e k e t . " 

98 Sztál in üzene tvá l t á sa . . . 257. »z. dok. 
99 Történelemhamisítók. Budapest, Anonymus könyvkiadó, 1948. Churchill 1945. január 17-i 

üzenete Sztálinhoz. 
100 Sztálin üzenetváltása . . . 258. sz. dok. 
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második világháborúnak ezt a legnagyobb méretű harccselekményét. A nyu
gati lapok szinte egymást igyekeztek felülmúlni a Vörös Hadsereg dicsére
tében. A szovjet harcosok körében is hatalmas lelkesedést váltott ki az a 
tudat, hogy már német földön harcolnak, s hamarosan elérkezik a fasizmus 
utolsó órája. 

A Vörös Hadsereg katonáinak január 31-én sikerült elérni az Oderát, s 
Küstrin alatt és felett át is keltek a túlsó partra. A háború ezzel egyszeri
ben áttevődött a német anyaország földjére is. 

A Vörös Hadseregnek a nyugati szövetségeseik megsegítésére indított tá
madása igen tanulságos számunkra. A hadtörténelem folyamán mindaddig 
nem ifordult elő, hogy egy támadó hadsereg ilyen hatalmas kötelékeket moz
gatva, 21 nap alatt, képes lett volna az ellenség egymás mögötti, területein 
kiépített hétszeres védelmi rendszerét áttörni és 579 km mélyen előnyomulni. 
A szovjet katonáknak ez a hatalmas arányú offenzívája felmorzsolta a nyu
gatról keletre szállított fasiszta hadosztályokat, s egyszer s mindenikorra 
kizárta annak lehetőségét, hogy a német hadvezetés még egyszer támadást 
tudjon indítani. Legfontosabb eredményének azonban azt tekinthetjük, hogy 
a németek kénytelenek voltak feladni támadásukat és további támadó szán
dékaikat. Az időben jött segítség tehát a katasztrófától mentette meg az 
angol—amerikaiakat. 

A hadműveletek végeztével Sztálin parancsban értékelte a csapatok tel
jesítményeit. ,,Ez év januárjában a Vörös Hadsereg páratlan erejű csapást 
mért az ellenségre a Baltikumtól a Kárpátokig terjedő egész arcvonalon . . . 
Téli támadásunk sikerei mindenekelőtt azt eredményezték, hogy sikerült 
meghiúsítani a németek téli támadását nyugaton, amely Belgium és Elzász 
elfoglalására irányult, és lehetővé tették szövetségeseink hadseregeinek, hogy 
támadásba menjenek át a németek ellen, és összekapcsolhassák nyugati tá
madó hadműveleteiket a Vörös Hadsereg keleten indított támadásával" — 
írta a szovjet fegyveres erők főparancsnoka.101 

A nyugati források céltudatosan hallgatnak a Hitler-ellenes erők 1945 ja
nuárjában kelet és nyugaton folytatott hadműveleteinek összefüggéséről. 
Általában kisebbíteni igyekeznek a Vörös Hadsereg szerepét. Titkolják, hogy 
valójában a szovjet katonák egyedül morzsolták fel a fasiszta hadseregek 
fő erőit, s egyedül törték el a legyőzhetetlennek vélt Wehrmacht gerincét. 
Ezért is tartottam szükségesnek, hogy egy kicsit alaposabban szoljaik ezekről 
az ardenni offenzívával összefüggő eseményekről. A történelmi elemzés dia
lektikus módszere is .megköveteli, hogy — ha nem. is egyenlő arányban — 
együtt ejtsek szót a két hadműveletről. 

A keleti támadástól való félelem arra késztette a fasiszta hadvezetőséget, 
hogy már a szovjet offenzíva előtt, alatt és után erői jelentékeny részét 
kivonja a nyugati frontról és a Vörös Hadsereg ellen vesse azt be. A követ
kezőikben megkísérelem tényékkel és adatokkal igazolni ezt az állítást. 

Az ardenni támadás idején a németek szárazföldi erőinek vezérkari fő
nöke Guderian vezérezredes volt. Az „Egy katona visszaemlékezései" című 
könyvében részletesen beszámol a keleti—nyugati front közötti összefüg
gésről. 

Memoárjából kiderül: már 1944 karácsonyán Hitlerhez utazott, hogy elérje 
minden nélkülözhető erőnek keletre való halaszthatatlan elszállítását.102 

Szilveszterkor Wenck és Gehlen tábornokok kíséretében ismét látogatást 
tett a főhadiszálláson. Véleményük szerint nyugaton le kellett volna állítani 
minden támadást, s a hadműveletek súlypontját a szovjet arcvonalra kellett 
volna áthelyezniük. 

101 Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Budapest, Szákra, 1949. 172. o. 
102 Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Bei Kurt Vowinokel—Heidelberg. 1951. 347. a 
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Guderian először Rundstädt tábornagyot látogatta meg, aki megígérte, 
hogy négy hadosztályt átad a keleti arcvonal megsegítésére. Ezeket riadó
készültségbe helyezték és megkezdték átszállításukat is.103 Guderian arra 
törekedett, hogy még mielőtt a szovjet katonák a Visztula vonaláról táma
dásra indulnak — amelyre számítottak ugyan, de nem olyan kórtan, mint 
ahogy valójában (a nyugatiak tehermentesítésére) bekövetkezett —, jelentős 
tartalékakat gyűjtsön össze. A négy hadosztály átadását — mint írja — úgy 
tekintette csupán, mint a segítség kezdetét. 

1945. január 9-én az előző kéréseit ismételve, megint Hitlernél találjuk a 
fasiszta tábornokot. Azt írja, azért utazott oda, hogy megkísérelje a keleti 
arcvonalat „mérvadóvá" tenni, és hogy a nyugati arcvonalról erőket kapjon. 
Egy héttel későbbi negyedik utazása során ismét jelentős eredményeket ért 
el. Hitler beleegyezett, hogy nyugaton leállítsák a támadást és a felszabaduló 
erőket keleten vessék majd be.J(M 

Az Oberkommando West sem ellenezte az átszállítást, hiszen már a meg
felelő parancsok beérkezése előtt három nappal — látva a Vörös Hadsereg 
támadásának méretét és gyorsaságát — elrendelte a 6. SS páncélos hadsereg 
menetkészültségét. „1945. január 12-én megkezdődött a nagy szovjet offen
zíva. Tekintettel a támadás elsöprő előrehaladására, nyilvánvaló volt, hogy 
a keleti frontot hamarosan segíteni kell. A nyugati front főparancsnoksága 
kezdettől fogva elismerte a keleti arcvonal elsőbbségét" — írja könyvében 
Rundstädt vezérkari főnöke, Westphal tábornok.105 

A források szerint Hitler 1945. január 12-én adott parancsot a feltöltött 
és kiegészített 6. SS páncélos hadseregnek keletre való szállítására.106 A túl
terhelt és összebombázott német vasutak meglehetősen lassan, 5—6 nap 
alatt tudták a hadsereget rendeltetési helyére — Magyarországra — szál
lítani. 

Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a németek Kurlandból és a tengerpart 
mellékéről, a magyarországi hadműveletekkel összhangban, oldaltámadást 
akartak indítani a Lengyelországban előretört szovjet erők ellen, ezért hoz
ták azt a furcsa intézkedést, hogy a felszabaduló erőket nem az őket ért 
főcsapás irányába, hanem egy mellékhadszíntéren vetették be. Guderian 
szerint Hitler a 6. SS páncélos hadsereggel az utolsó természetes olajforrá
sokat, a zalai olajmézőt és a magyarországi finomítókat akarta biztosítani.107 

A 6. SS páncélos hadsereg Magyarországon a Balaton és a Velencei-tó 
közötti részen a Budapest felmentésére indított hadműveleteikbe kapcsolódott 

- be. Dietrich SS tábornok ekkor 303 harckocsi és 132 rohamlöveg felett pa
rancsnokolt.108 Más nyugatról kivont egységek Lengyelországban kerültek 
felhasznáMsrta. A „Weltkrieg" . . . című erősen fasiszta ízű kiadvány szerint 
az Ardennekben bevetett német erők egyharmadát irányították keletre.109 

Más adatok azt mondják, hogy a nyugati arcvonal a szovjet támadás után 
mintegy 16 kitűnően felszerelt hadosztályt és tüzérsége nagy részét leadta a 
keleti arcvonal részére.110 A német források is szinte kivétel nélkül elisme
rik, hogy a fenyegető helyzet beköszöntével a német hadvezetés csak az 

103 Malte Plettenberg: Guderian. Düsseldorf, Abz-Veerlag, 1950. 96. o. 
104 Guderian: i. m. 351., 357. o. 
105 westhpal: i. m. 248. o. 
106 Westhpal (uo. 284. o.) szerint már három nappal a szovjet támadás eľott elrendelték 

a 6. SS páncélos hadsereg menötkészültségét. 
107 Guderian: i. ra. 357. o. 
108. Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1960. 112— 

113. o. — A német irodaloimban is bőséges adatokat találhatunk a 6. SS páncélos hadsereg 
magyarországi tevékenységéről. 
• 109 Weltkrieg... i. m. 66. o. 

110 Westphal: i. m. 289. o. — Melenas tábornok szerint (Násza Mysl. 1949. június 6. 22—30. 
o.) 12 SS hadosztályból 9 elhagyta az Ardenneket, s ,,ieljQsien eltűnt a szövetséges hírszerzés 
szemiköréből". 
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Ardennekből kivont egységekre és a Kurlandban — nehéz helyzetben — 
levő hadosztályaira tudott támaszkodni. 

Az idézeteket és a tényeket tovább is lehetne sorolni. A vázolt adatok 
azonban kétségtelenül bizonyítják, hogy a Vörös Hadsereg lengyelországi 
támadása jelentős mértékben tehermentesítette az angol—amerikai arcvo
nalat. 

A nyugati hatalmak államfériainak segítségkérése tehát nem maradt ha
tás nélkül. A németeknek — mint erre Sztálinnak, a Roosevelthez intézett 
1945. január 15-én kelt levele is utal — meg kellett osztaniuk tartalékaikat 
a keleti és a nyugati arcvonal között, s ennék következtében kénytelenek 
voltak lemondani a támadásról az Ardennek térségében, „örülök, hogy ez 
a körülmény megkönnyíti nyugaton a szövetséges csapatok helyzetét és meg
gyorsítja az Eisenhower tábornok által tervezett támadás előkészítését" — 
írta Sztálin.111 

Az utóbbi években számos nyugati történész, államférfi és katonai vezető 
foglalkozott az ardenni offenzívával. Nem egy közülük az önkényesen válo
gatott és tendenciózusan csoportosított tények egész halmazával próbálja túl
értékelni és saját szája íze szerint kommentálni az 1944—45-ös év for
dulóján az amerikai arcvonalon történt eseményeket. 

Eközben még attál sem riadnak vissza, hogy az elmúlt háború történetét 
minden aggályoskodás nélkül, tudatosan meghamisítsák. A fenti tényeket 
látva arcátlanság kell azokhoz a hazugságokhoz, amelyeket a nyugatiak 
a Vörös Hadsereg 1945. évi januári támadásáról is állítanak. Azt a képte
lenséget terjesztik, hogy a visztulai arcvonal áttörése csupán azért vált le
hetővé, mert ez időben az ardenni frontszakaszon ők tartották lekötve a 
német haderő jó részét. 

Ilyen húrokat penget Bradley tábornok is. akinek nézeteiről a következő 
értékelést adja az egyik szovjet kiadvány. „Bradley . . . a tényeket semmibe 
véve az Ardennekben indított német támadás kudarcát az amerikai csapatok 
sikeres tevékenységének tulajdonítja. A tényeket fejtetőre állítva nem átallja 
kijelenteni, hogy az 1945 január—februári szovjet támadás sikerét az Arden
nekben végrehajtott eredményes amerikai hadműveletek »stratégiai hatása« 
tette lehetővé."112 

Chester Wilmot már idézett könyvében is olvashatunk hasonló ferdíté
seket. „Az, hogy Hitler az összes stratégiai tartalékait nyugaton lekötötte, 
biztosította a Vörös Hadsereg részére cffenzívájuk Lengyelországon át tör
ténő sikeres továbbvitelét."113 Ki-ki megítélheti, hogy a neves angol törté
nész véleménye mennyiben tér el a tőrölmetszett fasiszta „Deutscher Solda
ten Kalender 1959" által képviselt állásponttól. Ez a (kiadvány ugyanis a 
következőket írja: „A Vörös Hadsereg gyors sikerei okozati összefüggésben 
állnak az ardenni offenzívával."114 

A nyugatnémet történetírás, amelyik magyarázatot keres és igyekszik 
adni a lengyelországi vereségsorozatukra, természetesen kapva kap az ilyen 
nézetek után. Az atlanti szolidaritás nevében nemcsak átveszi, hanem tovább 
is fejleszti ezeket a véleményeket. 

Azt hangoztatja, hogy Visztula—Odera közti balsikereik nyugati győzel
meikkel függnek össze. így a vereségeiket máris a legtetszetősebb csoma
golásiban tudják előtálalni. 

Hamisítást követ el a nyugati „stratégák" és történészek egy része iáikkor 
is, amikor azt próbálják bizonygatni, hogy a szovjet hadműveletek megin

ni Lásd Sztálin üzenetváltása . . . 257. sz. dok. 
112 A második világháború történetének meghamisítói ellen. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1961. 

350. o. 
113 Wilmot: i. m. 677. o. 
114 Deutscher Soldaten Kalender. München, Schild Verlag, 1959. Lochhausen, 31. o. 
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dulásának idejére a németek már teljesen kifutották magukat, kifáradtak, 
nem voltak képesek új támadásra. A nyugatiak — szerintük — 1945. január 
12-én lényegében már helyre is állították a meglepésszerű német offenzí
vával megbolygatott helyzetet. Következtetéseik nyilván valóíak, hiszen ha 
azt állítják^ hogy önerejükből érték el „sikereiket", ezzel csökkenteni lehet 
a Vörös Hadsereg tekintélyét. Egyszeriben nagyon nehezükre esiik annak 
beismerése, hogy valójában a szovjet csapatok segítségét kérték szorongatott 
helyzetükben. 

„Sikereiket" mi sem jellemzi jobban, minthogy — angol forrás állítja ezt 
— abban az offenzívában, amelyben német részről nem utolsósorban a minél 
nagyobb területfoglalás volt a döntő, 1945. január 16-ig „az ellenség a tá
madás során elfoglalt területeknek már mintegy felét feladta".115 Igen, 
a németek ekkorra valóban elkezdték a visszavonulásukat, de nem az angol 
csapatok nyomására, hanem a január 12-én megkezdett szovjet támadás 
hatására. Montgomery ellenlökései január 12-ig meddőek voltak, január 
12. után azonban az angol és amerikai csapatok könnyen követhették a visz-
szavonuló német hadosztályokat — írja az egyik szovjet kiadvány.116 

A marxista történettudománynak elsőrendű kötelessége, hogy a valóság
nak megfelelő hű képet adjon a második világháború eseményeiről, s meg
tisztítsa azt attól a sok ferdítéstől és szo v j ételien es rágalomtól, amelyet a 
burzsoázia kiszolgálói az utóbbi években előkotortak. 

„A való tényekkel ellentétben a burzsoá történészek igyekszenek leki-
csinyleni a szovjet—német front jelentőségét a Hitler-ellenes koalíciónak 
a fasiszta Németország ellen vívott közös harcában. A szovjet emberek mél
tányolják mindazt, amivel a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó országok né
pei és hadseregei hozzájárultak a fasizmus szétzúzásához. De mindenki tudja 
és senki sem hallgathatja el, hogy a harc fő terhét igenis a Szovjetunió vi
selte" — írja Sljomin altábornagy.117 

Ez a vélemény a teljes igazságot fejezi ki. Állításai érvényesek az ardenni 
csata időszakára is. Nem volt érdektelen tehát, hogy egy kicsit részleteseb
ben foglalkoztunk a kelet-poroszországi és a Visztula—Odera közti hadmű
veletekkel. 

A hadműveletek utolsó szakasza 

1944 december végére már a kezdeti sikerektől elvakított német tábor
nokok számára is nyilvánvaló volt, hogy az ardenni offenzíva terveit nem 
fogják tudni megvalósítani. Az Oberkommando West-et ettől kezdve az 
a célkitűzés vezette, hogy csapatai minél nagyobb részét megóvja a nyu
gatiak ellentámadása esetén. Azzal a kéréssel fordult például Hitlerhez, 
hogy engedje meg a páncélos erők mielőbbi kivonását. Helyükre könnyeb
ben pótolható és felszerelhető gyalogos egységeket akart beállítani. Rund-
städt pedig minden támadást be akart szüntetni ezen a frontszakaszon. 

Hitler sokáig ellenszegült ezeknek a javaslatoknak, de december végére 
ő is belátta, hogy az offenzíva, melyhez oly sok reményt fűzött, meghiúsult. 
Az 1944. december 28-i beszédében már nyíltan is beismerte ezt. Okkul a 
rossz utakat és a hídrombolásokat jelölte meg, amely eket nem tudtak gyor
san helyrehozni. Eredménynek jelezte viszont azt, hogy az angol—ameri
kaiak a német rajtaütés nyomán támadó terveik feladására, csapataik átcso
portosítására és leharcolt, fáradt egységeik ismételt felhasználásaira kény
szerültek. „A kritika odahaza — tudniillik az angoloknál és amerikaiaknál 
— roppant nagy. . . Most már ki kell jelenteniük, nem gondolhatnak arra, 

ttf Grand Strategy. VI. köt. London, 1957. 68. o. 
116 A második világháború történetének meghamisítói ellen. 35. o. 
il? Szovjet Híradó, 1949. június 15. sz. 1. o. 
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hogy a háborút augusztus vagy talán az év vége előtt el tudják dönteni. 
Tehát az egész szituáció úgy megváltozott, ahogyan az ember 14 nappal 
előbb bizonyára nem tartotta volna lehetségesnek" — mondotta Hitler az 
Elzászban tervezett támadás parancsnokai előtt tartott beszédében.118 

Ezen a megbeszélésen végleges formát öltött az a terv is, amely szerint 
az ardenini helyzet mentése érdekében, 1945 elején, Elzászban kísérelnek 
meg egy kisebb méretű támadást a 7. Amerikai Hadsereg ellen. Hitler azt 
remélte, hogy siker esetén visszanyerhetik az Ardennekben elvesztett tekin
télyüket, s valamennyire mérsékelni tudják a kudarcot is. 

Mióta Patton tábornok délről kivonta hadosztályai egy részét, a németek 
állandóan tapogatóztak, szüntelenül kísérleteztek ezen a szakaszon. Bár az itt 
hátrahagyott amerikai erők nem voltak jelentéktelenek, mégis úgy láttáik, 
hogy az elzászi front viszonylag sebezhetőbb, s egy innen indított támadással 
könnyen segíthetnének az Ardennekben levő csapataikon. 

Az arcvonalnak ezt a szakaszát kevéssel 1944. december 15-e előtt Himm
ler vette át. Az itt harcoló 19. hadsereg azt a feladatot kapta, hogy a svájci 
határtól Karlsrúheig terjedő sávot oltalmazza. A Vogézekben az 1. Német 
Hadsereg is készült a támadásra. A két hadsereg állományába 12 hadosz
tály, köztük egy páncélos és két gépesített, valamint egy páncélos dandár 
tartozott.119 

Ezekkel az erőkkel szándékoztak most támadást indítani az Ardennekben 
kátyúba jutott csapataik megsegítésére. Hitler könnyű sikert remélt, hiszen 
— mint mondta — „olyan szituációt fogunk találni, melynél jobbat nem is 
kívánhatunk magunknak". „Ezáltal a fő offenzíva bal szárnya elleni fenye
getés automatikusan megszűnik, ami aztán új sikerkilátásokat hoz magá
val" — biztatta az egységek vezetőit a részükre tartott parancsnoki megbe
szélésen.120 

A támadás szilveszter estén mintegy nyolc hadosztállyal, köztük/két SS 
páncélos hadosztállyal, Hagenaun át Strasbourg irányába indult meg. He-
nesheimnél átkeltek a Rajnán, sikerült áttörniük a Maginot-vonalat, s ez
által lehetőségük nyílt a város elfoglalására. A nyugatiak most valóban kínos 
helyzetbe, újabb válságba kerültek. Ekkor írta meg Churchill a már idézett 
segítséget kérő üzenetét. Eisenhowernek nem állt módjában ide újabb csapat
erősítéseket küldeni, ezért hozzájárult, hogy feladják a Westwallba elért 
behatolásukat, s Strasbourg átengedése után jobbszárnyukkal a Vogézekig 
vonuljanak vissza. Ezen intézkedések megvalósítása Észak-Elzász elveszté
sét jelentette volna. 

A németek támadása tehát kezdeti sikerekkel járt. Himmlert azonban 
elkapta a hadvezéri hév és elhatározta, hogy Strasbourg bevételének dicső
ségét magának szerzi meg. A támadásra rendelt csapatok közül Hitler segít
ségével két hadosztályt kivont az arcvonalból és más frontszakaszra csopor
tosíttatott át. Ezzel azonban sok időt elpazarolt, s ez elegendő volt a nyu
gatiaknak a város megerősítéséhez.121 

Közben a strasbourgi ügy széles hullámokat vetett a nemzetközi politi
kában is. A város birtoklása a franciák számára döntő fontosságú volt. 
Mikor a kiürítés terve ismertté vált, Charles Fey, a város polgármestere 
De Gaullehoz fordult. A tábornok Churchillhez továbbította a város meg
tartásának kérelmét. Az angol miniszterelnök telefonált Eisenhowernek, s 
kérte, hogy kíséreljék meg Strasbourg megtartását. A város erősítése meg 
is történt, s Himmlernek nem sikerült megvalósítani szándékait.122 

U8 wümot: i. m. 649—650. o. 
119 Reitlinger: i. m. 384. o. és Kulis: i. m . 339. o. 
120 wümot: i. m. 650. o. 
121 Westphai: i. m . 288. o. 
122 De Gaulle: i. m. 142—148., 476—478. o. 
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Az elzászi támadás 'hadieseményeit itt, ahol az Ardennekben folyó harcok
ról esik szó, nem kívánom részletesebben taglalni, hiszen ez külön prob
lémát képez a második világháború történetében. Azonban mégis szükségét 
éreztem annak, hogy — ha röviden is — utaljak az itt történt eseményekre, 
hiszen összefüggése az ardenni offenzívával egészen nyilvánvaló. 

1945 elején a nyugatiak tovább folytatták előrehaladásukat. A német csa
patok általában defenzívába mentek át, de helyenként erős ellencsapások
kal, sőt kisebb-nagyobb támadásokkal is kísérleteztek. Ez arra mutat, hogy 
erőik jó részét sikerült megőrizniük. 

Eisenhower 1944. december 31-én kidolgozott, hosszabb időre szóló had
műveleti terve ilyen megítélést adott róluk: „Az ellenség magatartása a be
törési helyen belül arra mutat, hogyN elhatározta motorizált erőinek a csa
tába való 'bevetését, és azt, hogy döntést csikarjon ki. Ezért készen kell len
nünk, mindent bevetnünk, ami a legszükségesebb biztonsági intézkedésekkel 
még összeegyeztethető, hogy az ellenség véderejének megsemmisítését el
érjük." 

Latnat j ük, hogy ez a helyzetmegítélés, amely a nyugatiak hadászatának 
alapját képezte, újabb német támadással számolt. Ez 200 km-re délebbre, az 
elzászi részen, valóban be is következett. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy 
az angol—amerikaiak, további támadást várva, olyan bátortalanul folytatták 
a német betörés felszámolását. 

A terv a továbbiakban arról beszélt, hogy észak-déli irányú nyomással 
meg kell szüntetni a német támadás okozta beöblösödést, s el kell érni, hogy 
Collins tábornok hadteste kapcsolatba kerüljön a 3. Amerikai Hadsereggel. 
Eisenhower ezután az 1. hadsereget ismét vissza szándékozott adni Brad-
leynek.123 

A kidolgozott terveknek megfelelően, január 3-án megindult Montgomery 
támadása észak felől Houffalize irányába. Az 1. Amerikai Hadsereg és a 
VII. amerikai hadtest támadása azonban szinte csigalassúsággal haladt előre. 
A németek erősen kiépítették védőállásaiklat, s földibeásott páncélosokkal 
erősítették meg azokat. A támadás keskeny sávon, alig 20 km széles szaka
szon történt, az amerikaiaknak egy nap alatt mégis csupán 2 km-t sikerült 
előrehaladniuk.124 

Ilyen értelemben adott tájékoztatást a fasiszta hírszolgálat is. Az 1944. 
január 6-án megjelent lapok például a következő értesülést hozták: „A csata 
az északi Ardennekben tegnap fokozódott. Az áttöréshez bevetett amerikai 
hadosztályok . . . támadása már csekély kezdeti eredmény után ismét meg
akadt. Basitogne térségében páncélos kötelékeik továbbra is fenntartják erős 
nyomásukat. Az ellenséges támadások meghiúsultak."125 • / 

1945. január 3—4-én súlyos harcok dúltak Bastogne körül is. A németek 
— miután az északi oldalon egyáltalán nem értek el sikert — délre cso
portosították át erőiket, s itt próbáltak hacsak részleges eredményeket is 
elérni. így például január elején két hadosztályt szállítottak ebbe a kör
zetbe, hogy Bastognet, ezt a fontos útcsomópontot, kézbe tudják keríteni. 
Január 2. és 6. között az amerikai egységek nemhogy eredményt tudtak 
volna itt elérni, de ,,az ellenség szüntelen támadásába ütköztek és előre
haladásuk gyakorlatilag megáll."126 A város védelmét Patton tábornok sze
mélyesen irányította. Január első hete után azonban itt is alábbhagyott a 
németek támadó kedve. 

Az ászaikról jövő nyomás lassan éreztette hatását, mert a német támadás 
ereje fokozatosan — majd január derekától rohamosan — csökkent. Ettől 

123 Jacobsen: i. m. 371. o. 
124 Montgomery: Von der Normandie . . . 255. o. 
125 Lásd a Völkischer Beobachter 1945. január 6-i számát. 
126 Fox: i. m. 
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kezdve egyre növekvő nyugati kezdeményezésnek lehetünk tanúi. Január 
4-én például a XXX. brit hadtest két hadosztállyal akoióba lépett. A 6. angol 
ejtőernyős hadosztály pedig elfoglalta Buret. Január 7-én jelentették, hogy 
Grandmennitől délkeletre a nyugatiaknak sikerült átvágniuk a La Roche, 
Vielsalm fontos utánpótlási utat. Ugyanakkor a 82. amerikai hadosztály 
elérte Vielsalmot is. Ez a város már alig 30 km-re volt a németek kiindulási 
vonalától. 9-én a 3. és a 8. hadtest Saint Hubert és Bastogne keleti körze
tében már nyolc hadosztállyal folytatott támadást. 1945. január 10-én a fa
siszták feladták La Rochet. A szövetségeseknek a Bostognetól délkeletre levő, 
kiugrást is sikerült levágniuk. Január 10. és 16. között a 8. hadtest Basgto-
netől északra és Ourthetől délre jelentős területet nyert.127 

A németek különösen a visszavonulásukat biztosító utak mentén fejtettek 
ki erős ellenállást. Befészkelték magukat az erdőkbe, megerősítették a leg
fontosabb pontokat. Arra törekedtek, hogy főleg a Houffalize és St. Vith 
felé tartó amerikai erőket állítsák meg. 

A 17. amerikai és az északról jövő 51. angol hadosztály január 14-én 
kapcsolatba lépett egymással, de a tartós egyesülés csak két nappal később. 
Houf f alizenél jött létre a délről támadó 3. Amerikai Hadsereg 11. páncélos 
hadosztálya és az északról jövő 1. hadsereg 2. páncélos hadosztályai között.128 

A két irányba támadó erők egyesülésével ismét lezárult a csata egyik 
szakasza. Bár egyes nyugati források előszeretettel beszélnek arról, hogy 
a németeket „kettévágták", a valóságnak az felel meg, hogy a nácikat nem 
sikerült bekeríteniük. A fasiszták kivonták erőiket a nyugatiak kezére jutott 
területről. ,,E1 kell ismernünk, hogy határozott utóvédek támogatásával a 
német hadsereg gyorsan és könnyedén hajtotta végre ezt a visszavonulást" 
— írja Cossé Brissac francia ezredes.1-11 

Az offenzíva második szakaszára az volt a jellemző, hogy a fasiszta ve
zetés óvatoskodott, őrizte tartalékait, és sokszor minden jelentősebb ellen
állás nélkül visszavonult, hogy csapatait a bekerítés veszélyétől megmentse. 
A németek 5. hadseregének vezérkari főnöke ezzel kapcsolatosan például 
kijelentette, hogy a nyugatiak ardenni győzelme csak látszatsiker volt, mert 
a németek részére lehetséges volt a kiindulási állásokba való visszatérés. 

A fasiszta csapatok tehát megőrizték harcértékük jó részét és megmene
kültek a teljes szétveréstől. Azért fontos ezt hangsúlyoznunk, mert ezt a 
munkát, a nyugaton volt- fasiszta erők teljes megsemmisítését, a Vörös Had
sereg hajtotta végre a lengyelországi, magyarországi és az ezt követő had
műveletek során. 

1945. január 16-a után az ardenni offenzívának már csak az utójátéka 
zajlott le. Az itteni hadműveleteket tárgyalva a legtöbb forrás erről az idő
szakról már említést sem tesz. 

A nyugatiak csapatai előtt az a feladat állt, hogy mielőbb felszámolják 
a német behatolást, és visszavessék őket a Siegfried-vonal teljes hosszába. 
A 3. hadsereg 12. hadtestének például Dickirch—St. Vith. a 3. és 8. hadtest
nek pedig északkelet felé kellett folytatniuk a támadást.130 Az 1. Amerikai 
Hadsereg január 17-én újra visszakerült Bradley parancsnoksága alá, s Mont
gomery is átvette régebbi csapatai vezetését. Január 22-től a németek már 
erőltetett ütemben vonultak vissza az Our folyóra. Egy nappal később St. 
Vith is elesett. „Január 28-án a csata befejeződött, a németek minden terü
letet elvesztettek, amelyet a decemberi áttörés révén kaparintottak maguk
hoz" — írja Fox ezredes.131 

127 Montgomery : Von der Normand ie . . . 255. o. és Churchill: Der Zweite Weltkr ieg . . . 
328. O. 

128 Fox: l. m. és Brissac: i. m 
129 Brisacc: i. m. 
í30 Fox: i. m. 
131 Uo. 
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A mér kézben volt /területek elfoglalása után a nyugatiak jó néhány hétig 
gondolni se mertek támadó fellépésre. A németek, bár céljukat nem érték 

. el, mégis némi időnyeréshez jutottak. A szövetségesek csupán februárban 
kerültek abba a helyzetbe, hogy még az ősszel tervezett téli támadásukból 
valamit is megvalósítsanak. Németország helyzete ekkor azonban mái' ala
posan megváltozott. Mire a nyugatiak ismét támadásba kezdtek, már egy 
olyan ellenféllel álltak szemben, amelyik el volt szánva arra, hogy a szi
lárdabb keleti ellenállás reményében nyugaton beengedi a szövetséges ősa
pátokat, és beszünteti a harcot. Sorsukon azonban ez már nem sokban Vál
toztatott. Alig három hónappal később beteljesedett rajtuk a történelem 
elkerülhetetlen ítélete. 

323 

Й О Ж Е Ф ГАЖИ 

Н Е М Е и К О Е НАСТУПЛЕНИЕ В А Р Д Е Н Н А Х 1944—45 ГОДОВ 

Резюме 

Автор в 1. номере за 1963 г. Военно-исторических известий опубликовал статью 
под названием: «Подготовка немецкого наступления в Арденнах 1944—45 годов». 
В этой статье автор показал политические и стратегические цели немецкой операции, 
подготовку и планы оффензивы, а также положения наступающих и обороняющихся 
армий. 

Эта разработка органически связана с первой и ставит целью подробный аналдз 
операции. . 

Автор статьи раскрывает перед читателем соотношение сил воюющих сторон, 
говорит о материальной подготовке немецких дивизионов, о диверсионных акциях 
Шкорзень, а также о трудностях, вызванных климатическими условиями и Местно
стью. События начинаются с командным совещанием Гитлера. Мы можем проследить 
события по статьи, начиная с выступления войск, через артиллерийскую подготовку, 
вплоть до прорыва американского фронта. 

Глава «Первые успехи фашистов» занимается периодом от 16 до 19 декабря 
1944 года. В ней подробно показано, что 3. нацистская армия как выполняла свою 
задачу. Вследствие наступления у 1. Американской Армии создалось катастрофиче
ское положение. Автор указывает на крупные ошибки западного руководства и гово
рит о первых спешно принятых оборонительных мероприятиях. Автор подробно трак
тует бои, происходившие около М. 81;. У1Ш и Ваэ1о§пе. 6. танковая армия на север
ном фланге не достигала успехов, поэтому тяжесть наступления передвинулась на 
средний и южный участок. 

Глава «Организация обороны» трактует верденское совещание 19 декабря. После 
этого Монтгомери взял на себя руководство сил — находящиеся в зоне наступле
ния — и вынёс решения на задержку немцев. 

Автор, после этого представит читателю второй этап немецкой оффензивы до 
конца 1944 года. Фашисты в это время находились на вершине своих успехов. 

Глубина их проникновения достигла более 100 километров. Автор статьи снова 
рассматривает положение и боевые действия наступающих и обороняющихся армий. 
С улучшением погоды приступавшая снова к действию западная авиация значительно 
затруждала немецкое пополнение. Поэтому, и по ряду других причин дивизионы 
Гитлера задыхались, а наступление застревало. Тогда немецкие генералы предлагали 
изменить первоначальные цели. В это время завязали бой и заместители генерала и 
с юга оказали всё сильнее возрастающий нажим на 7. и 5. немецдую армию. 

Глава «Укрепление западной обороны, медленное и постепенное оттеснение нем
цев» трактует англо-американские оборонительные мероприятия. Здесь говорится о 
событиях немецкой воздушной операции под названием «Ви<1епр1аие». Оборонитель
ные мероприятия западных были нерешительны и бессильны. 

В разгаре немецкого наступления Рузвельт, а потом Черчиль обратились за по
мощь к Красной Армии. 



В статье говорится о переписке государств и даёт краткую картину о гран
диозной операции советских солдат в Польше, направленной с целью разгрузки. 
Автор критикует западные точки зрения в связи с советской помощью. Богатый ма
териал доказывает, что после наступления Красной Армии, немцы большинство своих 
сил перебросили на восток. 

Глава «Последний этап операций» показывает немецкое наступление в Элсасе, 
начатое с целью поддержки, потом 3 января контрнаступления англичан в Арденнах 
вернее положение, создавшееся в первой половине января. Немецкие войска ослабе
вая от восточного советского наступления везде отступали. Только к концу января 
удалось западным восстановить положение, создавшиеся ещё до фашистского наступ
ления. С этим и кончилась операция в Арденнах. Это было последнее большое на 
ступление немецкой армии, организованное со стратегической целью. 

JÓZSEF GAZSI 

DIE DEUTSCHE OFFENSIVE IN DEN ARDENNEN 
IN DEN JAHREN 1944—1945 

Rezension 

Der Verfasser liess im Jahre 1963 in der 1. Nummer der Zeitschrift Hadtörté
nelmi Közlemények einen Aufsatz mit dem Titel: „Die Vorbereitung der deut
schen Offensive in den Ardennen im Jahre 1944" erscheinen. Hier stellte er die 
politische und strategische Ziele der deutschen Kriegsoperation, die Vorberei
tung und die Pläne der Offensive, gleichwie die Lage der angreifenden und ver
teidigenden Armeen dar. 

Diese Bearbeitung stüzt sich organisch auf die Vorige und versucht eine detail
lierte Analyse der Operation zu vollziehen. 

Der Verfasser des Aufsatzes referiert über die Kraftverhältnisse der Gegner, 
schreibt von der materiellen Zurichtung der deutschen Divisionen, von den Skor-
zenyschen Diversantenaktionen, weiterhin von den Witterungs- und Terrain
schwierigkeiten. Die Ereignisse liess er mit der durch Hitler geführten Kom
mando-Besprechung in Gang setzen. Aus dem Aufsatz kann man den Ereignis
sen von dem Aufmarsch der Truppen durch die Artillerievorbereitung ganz bis 
zu dem Durchburch der amerikanischen Frontlinie folgen. 

Das erste Kapitel mit dem Titel „Die ersten Erfolge der Faschisten" behandelt 
den Zeitabschnitt vom löten bis 19ten Dezember des Jahres 1944. Es wird da 
ausführlich vorgelegt, auf welche Weise und inwiefern die 3. Naziarmee ihre 
Aufgabe erfüllt hat. Infolge der Offensive trat .bei der 1. amerikanischen Armee 
eine katastrophale Lage ein. Der Verfasser zeigt die schweren Fehler der Welt
mächte, welche sie durch ihre Führung verursachten, und spricht von den ersten,, 
in der Eile effektuierten Verteidigungsmassnahmen. Ausführlich setzte er die 
Kämpfe um St. Vith und Bastogne auseinander. Die 6. Panzerarmee hat auf der 
Westflanke keine Erfolge erreicht, deshalb wurde die Schwere des Angriffes 
auf den mittleren und südlichen Abschnitt verlegt. 

Das Kapitel „Die Organisierung der Verteidigung" spricht von der aim 19ten 
Dezember in Verdun stattgefundenen Konferenz. Darnach nahm Montgomeri die 
Führung der in dem Gebiet des Angriffes stehenden Kräfte über, und traf seine 
Massregeln um die Deutschen zum Stehen zu bringen. 

Nachdem macht der Verfasser uns mit dem zweiten Abschnitt der Offensive 
bis Ende Dezember des Jahres 1944 bekannt. Die Faschisten standen damals 
auf der Spitze ihrer Erfolge. Ihre Eindringung erreichte stellenweise 100 Kilo
meter. Der Verfasser des Aufsatzes prüft wiederholt die Lage der angreifenden 
und verteidigenden Armeen und die durch sie geführten Kampftätigkeiten. Die 
mit der Verbesserung des Gewitters wieder in Aktion tretende westliche Luft
waffe machte die Lage des deutschen Nachschubes sehr schwierig. Eben deshalb 
und auch wegen anderen Ursachen erstickten die Divisionen Hitlers und die 
Offensive ist stecken geblieben. Da rieten die deutschen Generäle die originell 
ausgesetzten Ziele zu verändern. Inzwischen traten auch die Stellvertreter des 
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Generals Patton in Kampf und übten von Süden einen immer grösseren. Druck 
/ auf die 7. und 5. deutsche Armee. 

Das Kapitel mit dem Titel : „Die Konsolidierung der westlichen Verteidigung, 
das langsame Zurückdrängen der Deutschen" gibt einen Überblick über die Ver
teidigungsmassregeln der Angloamerikaner. Auch die mit dem Tarnname „Bu
denplatte" bezeichnete Fliegerunternehmung kommt hier in die Rede. Die Ver
teidigungsmassregeln der Westmächte waren zögernd und kraftlos. 

Noch in jener Zeit, als die deutsche Offensive am erfolgreichsten war, baten 
Roosevelt, dann später Churchill um die Hilfe der Roten Armee. 

Der Aufsatz spricht weiterhin über den Briefwechsel der Regierungschefs, gibt 
eine kurze Übersicht von der grossartigen Operation der sowjetischen Soldaten 
in Polen, zweks Befreiung, und kritisiert die westlichen Stellungnahmen in Bezie
hung der sowjetischen Hilfeleistung. Mit vielen Daten beweist er: nach der 
Offensive der Roten Armee transportierten die Deutschen den grössten Teil 
ihrer Kräfte nach Osten hinüber. 

Der letzte Teil mit dem Titel: „Der letzte Abschnitt der Operation" behandelt 
den in Elsass zwecks Aushilfe geführten deutschen Gegenangriff und den aim 
3ten Januar stattgefundenen Gegenangriff der Engländer, dass heisst, die in der 
ersten Hälfte des Monats Januar entsandene Lage. Die von dem östlichen sow
jetischen Angriff erschwachten deutschen Truppen zogen sich überall zurück. 
Den Westmächten gelang es erst am Ende Januar die vor dem faschistischen 
Angriff gewesenen Lage zurückzustellen. Damit hat sich die Operation in den 
Ardennen beendet. Das war der letzte grosse strategische Angriff der deutschen 
Armee. 
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AZ OSZTRÁK—MAGYAR HADSEREG FRONTPROPAGANDÁJA 
ÉS AZ INTERNACIONALISTA HADIFOGLYOK SZEREPE 

AZ OKTÓBERI FORRADALOM IDEJÉN LEZAJLOTT 
KATONABARATKOZASOKBAN* 

Józsa Antal 

Lenin a fegyveres felkelés előkészítése idején behatóan tanulmányozta a 
német és osztrák—magyar munkásmozgalom fejlődését, a központi hatalmak 
csapatainak forradalmi erjedését, a német és osztrák—-magyar hadvezetés 
közelebbi és távlati terveit. Nem volt ugyanis mindegy, hogy a német im
perializmus katonai ereje, mely — mivel a legközelebb állott Oroszország 
ipari s egyben forradalmi központjaihoz — közvetlenül a legnagyobb ve
szélyt jelentette, milyen magatartást tanúsít. Anglia, Franciaország és az 
Amerikai Egyesült Államok azonnali katonai beavatkozását megnehezítette 
a német tengeralattjárók blokádja, a nagy távolság és az ehhez szükséges 
erők hiánya. 

Lenin nem várta sem Ausztria—Magyarországon, sem Németországban 
a forradalom azonnali kitörését, de érlelődését és elkerülhetetlen bekövet
kezését látta az eseményekben. Oroszországban 1917 októberében megértek 
a fegyveres felkelés feltételei, a nyugati s a német munkásság kezdemé
nyezését várókkal ellentétben, nem utolsósorban a központi hatalmak mun
kásmozgalmának, forradalmának segítése érdekében is. szorgalmazta az 
ideiglenes kormány azonnali megdöntését. A szocialista forradalom győzelme 
Oroszországban követendő példát jelentett az imperialista kormányok meg
döntésére és kiutat mutatott az évek óta tartó háborúból. 

A petrográdi fegyveres felkelés előestéjén Lenin a nemzetközi helyzetről 
többek között ezt írta: ,,A világforradalom érlelődése vitathatatlan. A cseh 
munkások elkeseredéséneik kitörését hihetetlen brutalitással nyomták el, ami 
azit mutatja, hogy a kormány rendkívül meg van ijedve. Olaszországban 
szintén odáig ment a dolog, hogy Turinban tömeglázadás tört ki. De min
dennél fontosabb a német flottában kitört felkelés. Képzeljük el, milyen 
hihetetlen nehézségekbe ütközik a forradalom egy olyan országban, mint 
Németország, méghozzá a mai viszonyok között. Lehetetlen kételkedni ab
ban, hogy a német flottában kitört felkelés a világforradalom érlelődésével 
kapcsolatos nagy válság jele. A mi sovinisztáinlk, akik Németország vere
ségét prédikálják, azt követelik a német munkásoktól, hogy egyszerre kel
jenek fel, mi, forradalmi internacionalisták azonban az 1905—1917-es tapasz-

* Részlet a szerző kandidátusi disszertációjából. 
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tálatok alapján tudjuk, hogy a forradalom érlelődésénetk meggyőzőbb jelét, 
mint a hadseregben kitört lázadás, el sem lőhet képzelni."1 

A szocialista forradalom stratégiáját Lenin az oroszországi munkás és 
paraszttömegekre, valamint a kibontakozóban levő európai forradalmi, anti
imperialista mozgalomra és ezek harci szövetségére építette. Emellett maxi
málisan figyelembe vette és kihasználta az imperialista hatalmak közötti 
ellentéteket, azt a tényt, hogy a vezető imperialista hatalmak véres háborút 
vívtak egymással, valamint a kormányok és vezérkarok terveiben, tevékeny
ségében található réseket, ellentmondásakat. Az oroszországi fegyveres fel
kelés elhatározásában a német tengerészek 1917 nyarán kirobbant lázadása 
is töltött 'be bizonyos szerepet.2 

A háborús kimerültség, a katonatömegek békevágya 1917 közepén a fran
cia és olasz hadseregben is nyílt lázadásokban fejeződött ki. Az Amerikai 
Egyesült Államok háborúba lépése az antant hatalmak gazdasági és katonai 
potenciáljának növekedéséhez vezetett, Anglia azonban a német tengeralatt
járó-háború miatt ebben az időben erősen nélkülözött. Hadászati, szempont
ból az amerikaiak háborúba lépése nem éreztette azonnal hatását a fronton. 
Az Amerikai Egyesült Államoknak ekkor mindössze 131 000 főnyi zsoldos 
hadserege volt. A frontszolgálatra kevésbé alkalmas Nemzeti Gárda létszáma 
123 000 főt tett ki. 1917. május 18-án vezették be a 21—30 éves férfiak álta
lános hadkötelezettségét. Kiképzésük és az Atlanti-óceánon való átezállításuk 
abból a célból, hogy ezzel jelentősen megváltoztassák a nyugati front erő
viszonyait, 1918 tavaszára—nyarára volt várható. Ez a körülmény késztette 
a német hadvezetést arra, hogy még az amerikai tartalékok beérkezése előtt 
döntést csikarjon ki nyugaton.3 Ennek a feltétele azonban az Oroszországgal 
való mielőbbi békekötés volt. 

1917 októberében Kelet-Galícia, Bukovina és Riga elfoglalása, a Mood-
Sund-szigetek megszállása után a központi hatalmaik néhány helyi jelen
tőségű akció kivételével, beszüntettek minden hadműveletet a keleti arc
vonalon. Németország és a Monarchia imperialista kormánykörei nem mond
tak le oroszországi hódító törekvéseikről,4 pillanatnyi katonai érdekeik azon
ban azt diktálták, hogy a fronton levő orosz katonatömegeket ,,békés" szán
dékaikról meggyőzve, megteremtsék a számukra kedvezőnek ígérkező, mi-

1 Lenin Művei. 26. köt. Budapest, Szikra, 1962. 177. o. 
2 Uo. 186. o. — Az OSZD(b)MP Központi Bizottsága 1917. október 16 (29-i) ülésén elfoga

dott határozata a fegyveres felkelésről. 
3 Arz tábornok, a Monarchia csapatainak akkori vezérkari főnöke irja emlékiratában: 

,,A német legfelsőbb hadvezetőség — soha nem adva f\el az ellenség végleges legyőzésének 
reményét, és szívósan kitartva ama szilárd meggyőződésében, hogy a világháború csakis , 
a francia hadszínterén dőlhet el — 1918 márciusára nyugaton minden erőt egyesítő táma
dást határozott el." (Arz Arthur: 1914—1918. A központi monarchiák harca és összeomlása. 
Budapest, Kapucinus Nyomda, 1942. 164. o.) 

Ludendorff a kérdéssel kapcsolatban a következőket írja: ..Allerdings war ich skeptischer 
geworden, so daas ich meine Gedanken auf das Eintreffen der Neuformationen der Verenigten 

Staaten vom Frühjahr 1918 an einstellen musste. In welchem Umfange sie auftreten wür
den, war nicht zu übersehen; wohl aber blieb mit Sicherheit anzunehmen, dass sie bei 
der Entente den russischen Kräftausfall nicht ersetzen konten, dass aber im Frühling das 
Kräftvenhältnis für uns günstiger sein würde als später im Laufe das Sommers und Herbst, 
es sei denn dass wir bis dahin einem grossen Sieg davon getragen habten . . . Viel Ruissland 
tatsächlich auisi, dann war zu hoffen, dass die Armee auch ferner ihrer Aufgabe entsprechen 
würde . . . Im Westen wünschte es den Angriff und erwartete ihn nach dem Niederbruch 
Russlands in tiefer seelicher Erlechterung . . . Es kam einzig und allein darauf an, genügend 
Kräfte für einen Angriff im Westen zusammenzubringen . . . Die Rücksicht auf die amerika
nische Gefahr liess es geboten erscheinen, im Westen so früh wi? möglich zu schlagen. 
(Erich Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen 1914—1918. 5. Auflag. Berlin, Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, 1920. 431—436. o.) 

A németek stratégiáját 1917. november 17-én egy barátjához írt levelében így jellemzi 
Czernin osztrák—magyar külügyminiszter: „Hindenburg hat bis jetzt alles gehalten, was 
er vorausgesagt hat, dass muss im lassen, und ganz Deutschland glaubt fest auch an seine 
bevorstehende Erfolge im Westen — die Voraus Satzung ist natürlich aber eine befreite 
Ostfront, d. h. der Friede mit Russland." (Ottokar Czernin: Im Weltkriege. Berlin—Wien, 
Ullstein, 1919. 297. o.) 

4 A. AxTaMasm: O T BpecTa 40 KHAH. FIpoBaA aHTHCOBe-rcKon IIOAHTHKH repiuaHCKoro munepHaAH3Ma B 1918 ro-
&y. MocKBa, 1963. cTp. 24—34. 
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előbbi fegyverszünet egyik előfeltételét. Igazi céljuk az antanthű Kerenszkij-
kormány tekintélyének aláásása volt, hogy ennek révén minél több had
osztályt, fegyvert és lőszert vethessenek be a francia és az olasz hadszín
téren folyó küzdelembe. Októberben a Monarchia ütőképes hadosztályainak 
zömét az olasz .arcvonalra összpontosította s a számszerinti 12. isonzói csa
tában (1917. október 24.—december 31. között) figyelemreméltó sikereket 
ért el. Csak a nagy sietséggel bevetett francia és angol hadosztályok segít
ségével sikerült az antantnak a Piave vonalán feltartóztatnia az osztrák— 
magyar és német csapatok előnyomulását. Elismert tény, hogy az orosz arc
vonalon beállott nyugalom nélkül a Monarchiának ezek a katonai sikerei 
elképzelhetetlenek lettek volna.5 

Az említett hadászati meggondolások indították a német és osztrák— 
magyar hadvezetőséget, hogy fokozza propagandatevékenységét a keleti arc
vonalon, nézze el, sőt több esetben az orosz csapat katonatömegeinek félre
vezetése céljából kezdeményezze is az ellenfél legénységével az érintkezést 
az első állások előtt elterülő úgynevezett „senkiföldjén". 

Az a tény, hogy a központi hatalmak stratégái az 1914 végétől folyó, 
többnyire spontán szövődött katonabarátkozásoknak propagandájuk céljára 
való felhasználása útjára léptek, a gazdasági, katonai és politikai gyengeség 
biztos jele volt, céljaikat .ugyanis már nem voltak képesek a hagyományos 
módon és eszközökkel elérni. A fronton folyó demagóg propaganda nem 
élvezte az osztrák—magyar uralkodó körök egyöntetű támogatását. József 
főherceg és köre félt az agrárreformot hangoztató demagógiától, mivel jogo
san tartott attól, hogy az orosz példát a Monarchia parasztsága is követi 
majd. Naplójában erre vonatkozóan a következőket írja: ,, . . . az utasítá
soknak azon részével, mely csak a lazításon dolgozik és az orosz tulajdont 
osztogatja, melyhez nekünk igazán nincs közünk, nem értek egyet és elíté
lem, de ellévén felsőbb helyről rendelve, nem tehettem ellene semmit sem."0 

Maga IV. Károly sem tartotta „faire" dolognak az ellenfél hadseregét 
demagóg propagandával felbomlasztani,7 viszolygással ugyan, de tudomásul 
vette, és nem akadályozta meg a hadvezetőség elképzeléseinek megvaló
sítását. 

A katoinabarátkozásnaik frontpropagandára történő felhasználsa kétélű 
fegyvernek bizonyult. A hadvezetőségnek a barátkozásokat nem sikerült csak 
erre a célra kijelölt felderítő tiszt és propaganda kommandók tevékeny
ségére korlátozaii. Részt vettek a barátkozásokban — a tilalom ellenére — 
az első állás katonatömegei is. A XI. hadtestparancsnok 1917. november 9-én 
kiadott parancsában a 74. honvéd gyaloghadosztály legénységének barátko-
zásoktól való visszatartására utasította az illetékeseiket. „Űjból és nyoma
tékosan felhívom a figyelmet arra, hogy az ellenség részéről esetleg újból 
felveendő barátkozási kísérletekben a csapatoknak részt venni szigorúan tilos 
— hangzik a parancs. — Erre egyedül az e célra hivatott hírszerző csoport 
van feljogosítva."8 

A német és osztrák—magyar csapatok körében az orosz hadvezetőség is 
folytatott propagandát. A pánszlávista agitációt — miután a februári pol
gári demokratikus forradalmat követően a fronton levő csapatok katona
szovjetjeiben az eszerek befolyása elég erőssé vált —, kiegészítette szociális 
demagógiával is. Az antantbarát orosz burzsoázia, politikai irányvonalát 
támogató eszer vezetők — akik komoly befolyással rendelkeztek a had-

5 Österreich—Ungarn lezte Krieg 1914—1918. Das Kriegsjahr 1917. Bd. VI. Wien, Verlag 
der Militarwissanschaftlichen Mitteilungen, 1936. 493. o. 

6 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Összeállította: Rubinth Dezső 
altbgy., Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, 1930, IV. kötet. 555. o. 

7 Max Ronge: Kriegs- und Industriespionage, Wien. Amalthea Verlag, 1930. 269. o. 
8 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, (a továbbiakban HIL.) Első viliágháborús gyűjtemény. 

1607. es. Orosz front, november, 74. honv. gy. ho. Na. Nr. 420. 
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seregben —, nem fukarkodtak a Hohenzollerek és a Habsburgok megdön-
désére felhívó röpiratokkal sem. Propagandát folytattak a magyar, német 
és osztrák katonák harckészségének aláásására is. A fronton rossz magyar
sággal írt röplapokat terjesztettek, amelyekben a magyar függetlenségi tö
rekvésekre utaltak s a hadifogságot kellemes dolognak állítva be, meg
adásra szólították fel a katonákat.9 

A német ós osztrák—magyar hadvezetőség az orosz csapatok bomlasztá-
sára fölhasználta az ukrán és lengyel nacionalistákat,10 ezek kiadványait, 
sőt a központi hatalmak szociáldemokrata pártjai soraiból kikerült jobb
oldali elemeik felhívásait is.11 Viszont a baloldali szocialista sajtó, vagy a 
szocialista lapok ama számait, amelyekben a központi hatalmak imperia
lista politikáját leleplező cikkek jelentek meg, a hadvezetőség kitiltotta1-' 
a frontról és a laktanyákból. 

A bolsevikok felléptek mindkét imperialista hatalmi csoportosulás ellen.13 

A háborúiból kivezető utat Oroszországban. Németországban és Ausz t r ia -
Magyarországon a forradalomban, a burzsoá-földesúri rend megdöntésében 
jelölték meg, s a békét a dolgozó tömegek aktív cselekvésétől, harcától vár
ták. Határozottan szembeszálltak az eszerek és mensevikek honvédő jelsza
vaival, az osztálybékére való felhívásaikkal s mindezzel szembeállították az 
imperialista háborúnak polgárháborúvá való átváltoztatásának jelszavát. 
A háborúból a kiutat a szocialista forradalomban keresték. A bolsevikok 
célja az volt, hogy a munkásosztály hatalomraj utasa után. javaslatot tesz
nek azonnal az összes hadviselő félnek az igazságos, demokratikus béke 
megkötésére. E cél elérése egyik eszközének 1915 elejétől kezdve a spontánul 
megindult katonabarátkozások támogatását tartották. 

Az OSZDMP külföldi szekcióinak konferenciája (1915. február 27-től már
cius 4-ig ülésezett Bernben) határozatában — amelyet Lenin fogalmazott 
meg — az alábbi közvetlen feladatokat jelölte meg: „Ahhoz, hogy a mai 
imperialista háborút polgárháborúvá változtassuk át, a következő lépéseket 
kell tenni: 1. feltétlenül meg kell tagadni a hadihiteleket és ki kell lépni 
a burzsoá kormányokból; 2. teljesen szakítani kell a »nemzeti béke« (bloc 
national. Burgfrieden) politikájával: 3. illegális szervezeteket kell teremteni 
mindenütt, ahol a kormány és a burzsoázia kihirdeti a hadiállapotot és 
megszünteti az alkotmányos szabadságjogokat: 4. elő kell segíteni a had
viselő nemzetek katonáinak barátkozását a lövészárkokban és általában a 
hadszíntereken; 5. általában támogatni kell a proletariátus mindennemű 
forradalmi tömegmegmozdulását."14 

Lenin pártja elvetette a pacifizmust, a „döfjük'a szuronyt a földbe" anar
chista jelszót, a katonatömegeket arra szólította fel, hogy ne dobják el fegy
vereiket, hanem fordítsák azt saját kizsákmányolóik, a földesurak és a tőké
sek ellen. Az évek óta — a hadvezetőségek tilalma ellenére — folyó barát-
kozásokat a keleti arcvonalon a bolsevikok, az internacionalista proletár
szolidaritás megteremtése érdekében használták fel. Tisztában voltak azzal, 

9 Kriegsarchdv. Wien, AOK. Op. Abit. P resse und ve r t r au l i che Nachr ich ten Russ land 1917. 
Fase . 650. No.-323. — 4. XI . 1917.; Lásd m é g Rubinth Dezső: Az összeomlás 1918. Budapes t , 
Globus Nyomda , 1922. 291—292. o. 

10 Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . K. u. K. 2. Op. Armeekamimando 515. Fasc . 523. fol.; AOK 
Na. Nr. 6350/1917 (Arz pa rancsa ) ; 514. Fasc . 185. fol. ; 2. AK Na. Nr . 2546/1917. 

11 PyCCKHH BeCTHHK, Ne 1 6 4 . , 3 HKJAH 1 9 1 7 T. OlKpblTOe IlHCbMO TepMSHCKOrO COÜ HaA-aeMOKpaTa pyCCKHM 
rpajKaaHaM paöoMHM H rpaaiAaHai« coAaaTani! (A lapot az Országos Széchényi K önyv tá r Fo lyó i ra t t á ra 

őrzi 941. sz. alatt .) 
12 HIL. Első v i l ágháborús gyű j temény . 3449. os. 560. fol. B 9/31. 
13 Kr iegsarchiv . AOK Op. Abt. P resse u n d ve r t r au l i che Nachr i ch t en Russ land 1917. Fasc . 

650. No. 327. 7. XI. 1917. — A 7. hadsereg k ö r l e t é b e n 1917. ok tóber 25-én a bolsevikok levelet 
j u t t a t t a k el az ellenfél ko taná ihoz , a m e l y b e n leleplezik a n é m e t k o r m á n y és Kerenszk i j 

k o r m á n y á n a k imper ia l i s ta jellegét. Egy más ik levélben az oroszok felszólították az el len
felet, hogy itjevékenykedjék a béke é rdekében . Ha őket n e m t á m a d j á k meg — ígér ték —, ők 
som fognak tüzelni . Hasonló leveleket a d t a k át az a rcvona l több mais szakaszán is. 

l-í Lenin Művei . 21. köt . Budapes t , Sz ikra , 1951. 153. o. 

329 



hogy a háborúnak nem lehet egyoldalúan véget vetni, hanem a hadviselő 
országok forradalmi mozgalmának együttes akciója hozhatja meg az annexio 
és hadisarc nélküli demokratikus békét. 1917 áprilisában az OSZD(b)MP 
petrográdi városi konferenciájára készített határozattervezetben Lenin konk
réten és világosan megfogalmazta a bolsevikoknak a katonabarátkozások 
módjára, tartalmára és céljára vonatkozó elképzeléseit. 

„Oroszország és Németország katonái, a két ország egyenruhába bújtatott 
proletárjai és parasztjai, azzal, hogy megkezdték a lövészárok-baráitkozást, 
az egész világnak megmutatták, hogy a tőkések által elnyomott osztályok 
helyes ösztöne helyes utat sugallt a népek mészárlásának befejezéséhez. 

Lövészárok-barátkozáson, először azt értjük, hogy kiáltványokat adunk ki 
orosz nyelven, ezeket lefordítjuk németre a fronton való terjesztés céljából; 
másodszor megszervezzük az orosz és német katonák közös gyűléseit a fron
ton, tolmácsok segítségével, oly módon, hogy egyik ország tőkései és leg-
többnyire a tőkésosztályhoz tartozó tábornokai és tisztjei se ímerészeljék 
zavarni ezeket a gyűléseket s maguknak a katonáknak határozott és külön 
engedélye nélkül —• ne merészeljenek még csak részt venni sem ezeken a 
gyűléseken. 

Ezekben a felhívásokban és ezeken a gyűléseken meg kell magyarázni a 
háborúval és békével kapcsolatban fentebb kifejtett nézeteket, rá kell mu
tatni arra, hogy ha mindkét országban — Németországban éppúgy, mint 
Oroszországban —, az egész államhatalom teljesen és kizárólag a Munkás-
és Katonaküldöttek Szovjetjeinek kezébe megy át, akkor az egész emberi
ség egyszerre megkönnyebbülten fog fellélegezni, mert ezzel valóban bizto
sítva lesz a háború leggyorsabb befejezése, a legtartósabb, valóban demok
ratikus béke valamennyi nép között, s ezzel együtt biztosítva lesz vala
mennyi ország áttérése a szocializmusra."14^ 

Az osztrák—magyar és a német kormány, valamint a hadvezetés számos 
ellenintézkedést tett a fronton a katonabarátkozások alkalmával a saját 
csapatok soraiban folytatott forradalmi propaganda meggátlása érdekében. 
A 'központi hatalmak 1917-ben nem általános demokratikus békére, hanem 
különbékére törekedtek Oroszországgal. 

Németország kormánya és hadvezetése Oroszország esetében 1914-től 
kezdve a békekötés két variánsával számolt. Az első variáns megegyezéses 
különbekét jelentett volna a cárizmussal a status quo alapján, lehetőnek 
tartva azonban bizonyos „határkiigazításokat". A második változat Kelet-
Európa térképének átalakítását tűzte háborús célként s Oroszországot a 
Nagy Péter előtti orosz állam határai közé kívánta szorítani.15 A békekötés 
mindkét változatának — különösen a másodiknak — megvalósítását a né
metek, az Oroszországra gyakorolt katonai nyomás mellett az utóbbi belső 
forradalmasítása útján szándékoztak elérni, mégpedig a nemzeti és szociális 
forradalmi mozgalmak együttes felszításával.16 A cárizmus bukása után a 
hatalomra jutott ideiglenes kormány antantirányzatú volt, s elutasította a 
különbékére vonatkozó javaslatokat. Az osztályharc kiéleződése és a nem
zetiségi mozgalmak megélénkülése, a szocialista forradalomra való átmenet 
időszakában, a német imperialisták „béketervének" a második változatát 
tolta a politikai és katonai gyakorlat előterébe. Ennek szolgálatába állította 
a német és a vele párhuzamosan tevékenykedő osztrák—magyar hadvezetés 
— bizonyos eltéréssel — 1917 tavaszától a frontpropagandát. A cél. érdeké
ben felhasználták az arcvonalon az ellenfél katonái között kialakult csere
kereskedelmet, a közvetlen érintkezést a ,, senkiföld j én", a helyi fegyver-

14/a Lenin Művei . 24. 'köt. Budapes t , Szikra, 1952. 157. o. 
15 Fritz Fischer: Deutsche Kriegsziele. Revolutáonierung u n d Separa t f r ieden im Osten 

1914—1918. München , His tor ische Zeitschrift . Bd. 188. Heft 2. Oktober 1959. 265. o. 
16 Uo. 
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nyugvásokra irányuló tárgyalásokat, ügynökeiket, köztük a különböző cél
lal hazabocsátott fogságba esett katonákat. 

A központi hatalmiak ,,béke"-propagandája, mely elsősorban a szövetsé
gesek, de különösen Anglia és Oroszország szembeállítására irányult, meg
tévesztés céljából felhasználta a bolsevik újságok közleményeit is. A köz
ponti hatalmaik propagandája főleg a politikai mozgalomban, csak a fronton 
bekapcsolódott, kevés tapasztalattal rendelkező paraszti-kispolgári töme
gekre volt hatással. Közülük ugyanis — miután a német és osztrák—magyar 
csapatok nem támadtak — sokan elhitték, hogy a központi hatalmáknak 
nincsenek hódító törekvései. A front ellátásában tapasztalható nehézségek 
mellett ennek is szerepe volt abban, hogy 1917 végén az orosiz hadsereg 
katonái tömegesen hagyták ott — sok esetben önkényesen — az arcvonalat. 

A Kornyilov vezette lázadás leverése után a forradalmi mozgalom elfoj
tása érdekében nemcsak az orosz burzsoázia németbarát szárnya, hanem a 
kadet párt antantbarát elemei is hajlandónak mutatkoztak feladni Petro-
grádat és német szuronyok segítségével megőrizni a burzsoá rendet.17 Ezért 
a fegyveres felkelés előestéjén döntően esett latba a német és osztrák— 
magyar csapatok várható magatartása. A 'bolsevikok színvallásra bírták a 
német és osztrák—magyar propaganda tiszteket, akik állandóan a központi 
hatalmak békekészségét hangoztatták, s a háború továbbfolytatásának szán
dékával csak Angliát vádolták. Linsingen seregcsoportjának csapataival 
szembenálló 1. turkesztáni lovas hadosztály katonái kijelentették, hogy Né
metország és Ausztria—Magyarország békekészségének legjobb bizonyítéka 
a barátkozások18 továbbfolytatása lesz. Hasonló megnyilvánulás az arcvonal 
számos pontján megismétlődött. A petrográdi fegyveres felkelés után köz
vetlenül indított német és osztrák—magyar támadás leleplezte volna a köz
ponti hatalmak demagóg frontpropagandái át az ingadozó, hiszékeny kis
polgári tömegek szemében. Az orosz csapatok nagy részének — melyek még 
ekkor az állásokban voltak — az ellenállásával lehetett számolni. A mielőbbi 
különbéke elérésére irányuló hadászati elképzelés mellett ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a Kerenszkij-kormány,csapatainak bomlasztását célul tűző 
német és osztrák—magyar hadvezetőség a moszkvai és petrográdi harcok 
idején várakozó álláspontot foglalt el.19 Az osztrák—magyar csapaitok 
rádiófelderítő szolgálata, amelyet Pokorný Hermann alezredes20 szervezett 
meg, már november 7-én a petrográdi felkelésről szóló közleményeket fel
fogta, feljegyezte a II. összoroszországi szovjet kongresszusnak a békéről és a 
földről elfogadott dekrétumait is, amelyeket az orosz katonai adók sugá
roztak az éterbe. Néhány órával később már a keleti fronton levő csapatok 
parancsnokságai is értesültek až eseményekről. A mómet közvélemény ké
sőbb, részben osztrák forrásból értesült a petrográdi eseményekről. 

Több orosz hadosztály közvetlenül a Pétervárról érkező hírekből értesült 
a petrográdi fegyveres felkelés győzelméről, amely nagy örömet és lelkese
dést váltott ki a katonákból: énekeltek, gyűléseztek, intenzívebben barát
koztak a szembenálló fél katonáival. A tájékozatlan egységek viszont tar
tózkodó, vagy ellenséges magatartást tanúsítottak. 

Az orosz fővezérkar, az ideiglenes legfelsőbb főparancsnok, Duhonyin 
tábornok s az ideiglenes kormányhoz hű tisztek visszatartották a Petrográd-
ból érkezett híreket.21 Sajátos módja volt ez a csapatok feletti befolyás meg-

17 A. B. HxnaTbea, A. E. Hoípipe: MeíKAyHapoflHan o6cTaHoBKa HaKaHyHe OnTHŐpss. Bonpocw HCTOPHH. 1962. 
Ne 11, CTp. 75—76. 

18 Kriegsarchiv. AOK. Op. Abt. Presse und vertrauliche Nachrichten Russland 1817. Fase. 
650. No. 328. 8. XI. 1917. 

1" H. KpbiAeHKo: CinepTb cTapofi apMHH. OKTflôpbCieas peB0AK>ijHH Ha $poHTe. (BocnoMHHaHHe), BOCHHO-HCTO-
pHiecKHH »ypHaA, 1964. X» 11. CTp. 58. ' . - • " , , 

20 HIL. Pokorný Herman altábornagy hagyatéka. I. es. visszaemlékezése sz. n. 
21 HCTOPHH BeAHKofi OKTflÖpbCKOH COHHaAHCTHMeCKofi peBOAK>U,HH. ľlofl. pea. Tl. H . CoöoAeBa, M. 1962. 

CTp. 192. 
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őrzésének. Miután a híreket eltitkoló tisztek zömükben az antant hatalmak
kal való szövetség fenntartásának híveiből kierült ki, a központi hatalmak 
érdekeltek voltak a tekintélyük aláásásában. 

Ahol az ellenfél katonái nem tudtak a forradalom győzelméről, ott az 
osztrák-—-magyar hadsereg főparancsnoksága maga gondoskodott arról, hogy 
a propagandatisztek tájékoztassák őket a nagy eseményről.22 

Az osztrák—magyar és német parancsnokságok tájékoztató tevékenysége 
főleg az orosz csapatoknak szólt, a saját legénységet minden eszközzel igye
keztek kizárni ebből az akcióból. Így akartaik — többek között — a fegyel
met, a parancsnoki tekintélyt saját csapataik soraiban fenntartani, amit az 
ellenfél alakulatainál aláásni törekedtek.- Az orosz ellenpropaganda jellege 
és tartalma oly mértékben változott meg, ahogy a fronton levő orosz ezredek 
soraiban nőtt a bolsevikok befolyása, ismerték el az ezred-, hadosztály-, 
hadtest- és hadseregszovjeték a Népbiztosok Tanácsát. Annak ellenére, hogy 
a bekéről szóló dekrétum teljes szövege hamarabb jutott a Hadsereg-főpa
rancsnokság tudomására, mint ez a dokumentum Oroszországban az egyes 
katonai alakulatoknál, a városokban és falvakban ismertté vált, a német 
és osztrák—magyar katonatömegek tájékoztatása mégis hiányos és egyoldalú 
maradt. J 

A fegyverrel kivívott szovjethatalom védelme megkövetelte, hogy a köz
ponti hatalmak bomlasztó tevékenységével szemben hatásos ellenpropa
gandát szervezzenek. Egyrészt a bolsevikok fokozták a felvilágosító és for
radalmi szervezőmunkát az orosz csapatok körében, Krilenko intézkedése
ket tett a német és osztrák—magyar propagandakommandók tevékenységé
nek .korlátozására, ugyanakkor a lehetőségeket maximálisan kihasználták a 
katonaszovjetek a német és osztrák—magyar csapatok körében folytatott 
forradalmi propagandára. Erre a célra felhasználták a fronton keresztül 
hazaigyekvő hadifoglyokat is, elsősorban azokat, akik szimpatizáltak a for
radalommal s támogatták az orosz munkásosztály harcát. Kezdetben az arc
vonalhoz közelebb eső nagyobb városok bolsevik pártbizottságai nyomtattak 
— többnyire német nyelven — röplapokat és terjesztették azokat a német 
és osztrák—'magyar csapatok körében. Ogyesszában az OSZ(b)MP városi 
bizottsága lapjának szerkesztősége adott ki német nyelvű röplapokat.23 

A munkás-paraszt állam első nagyjelentőségű dokumentumát — a béké
ről szóló dekrétumot — a II. összoroszországi szovjet kongresszus ülése után 
közvetlenül a Szmolnijban, a Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje Orosz
országi Központi Végrehajtó Bizottsága katonai osztályának alárendeltsé
gében működő frontbizottságnál dolgozó hadifoglyok24 fordították le német, 
magyar, cseh, szerb stb. nyelvre. A frontbizottság intézte a fronttal való 
levelezést is. De itt jelentkeztek és innen indultak a lövészárkokban levő 
csapatokhoz az agitátorok is — bőven ellátva orosz, német, magyar és más 
nyelvű röplapokkal —, akik helyes tájékoztatást nyújtva az eseményekről, 
megszabták a katonatömegek forradalmi cselekvésének irányát. 

1917 november közepén az Okopnaja Pravda közli: „Petrograd, november 
6. A békéről szóló dekrétumnak különböző nyelvekre való lefordítása r ész
ben már megtörtént, illetve folyamatban van és állásainkból közvetlen át
adás, valamint a repülőgépekről történő leszórás formájában terjesztik az 
osztrák—német csapatok között."25 

22 Kriegsarchiv . AOK Op. Abt. P r e s s e und ve r t r au l i chen Nachr ich ten . Russ land 1917. 
Fase . 650. Nr. 329. 9. XI. 1917. 

23 Marxizmus—Leninizmus Intézet Közpon t i P á r t a r c h í v u m a . MoszJcva, 17. fond, 1. lel tár . 
266. ö. e. 13, 23. lap . 

24 Ha. YAbstHOB: OKTHŐpbCKan peBOAKJijHH H BoeHHoriAeHHbie, npoAeTapcKan peBoAJOjjus. 1929. Ni 7. 
crp.95—97. 

25 OnonHaH FIpaBaa, Ns 44. 23(10) HoHÖpji 1917 r. 4. CTp. H3BCCTHH ľleTporpaacKoro CoeeTa paôoMHx B 
coAAaTCKHx AenyTaTOB. 5(18) Hodopa 1917 r. 
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Október 26-án (november 8-án) a szovjetek második összoroszországi kong
resszusa határozatában minden hadseregnek javasolta, hogy alakítsanak 
ideiglenes forradalmi bizottságokat, amelyek megőrzik a fegyelmet és az 
arcvonal szilárdságát. A főparancsnokok kötelesek a bizottság utasításainak 
eleget tenni. A kongresszus az ideiglenes kormány komisszárjait leváltotta 
és szovjet komisszárokat küldött ki a frontokra.26 A szovjet komisszárja 
csak a Peitrográdhoz közel eső északi frontra érkezett meg, a többi frontod-
kon a kongresszusról visszautazó küldöttek és a kiküldött agitátorok vették 
kezükbe az események irányítását.27 Az arcvonalon a szovjethatalom elis
mertetéséért folyó harc tervét — Podvojszkij visszaemlékezése szerint — a 
katonaküldöttékkel és agitátorokkal Lenin személyesen ismertette. Részié-, 
tesen megmagyarázta nekik, hogy mit kell tenniük, miként vegyek ikezükbe 
a hadsereg irányítását, miután eltávolították, illetve letartóztattak az ellen
állást megkísérlő tiszteket.28 

A küldöttek írásbeli felhatalmazást kaptak forradalmi bizottságok szer
vezésére. Megbízólevelükben külön kihangsúlyozták, hogy az ellenféllel meg 
kell kezdeniük a közvetlen béketárgyalásokat és a hadseregben be kell ve
zetniük a parancsnokok választásának elvét.20 „Attól a perctől kezdve, hogy 
az ezredek és hadosztályok felhatalmazást kaptak arra, hogy mindazokkal 
szemben, akik meg merik akadályozni a tárgyalásokat, alkalmazzanak meg
torlást, a forradalom ügye a hadseregben győzött, az. ellenforradalom ügye 
pedig reménytelenül elveszett — írta Krilenko, majd így folytatta —, önte
vékenységre szólítottuk fel a katonákat. Külpolitikánknak a fronton való 
érvényesítése érdekében, ily módon nem kellett attól tartanunk, hogy a 
fronton zavar keletkezik. Ezzel paralizáltuk a háborút; nem volt mit tar
tani a németektől sem: várakozó álláspontra kellett helyezkedniük — s ők 
el is foglalták ezt az álláspontot. Ugyanakkor az ellenforradalommal az arc
vonalon végeztünk . . ."30 

József főherceg a Monarchia csapatainak a szovjethatalomért folyó no
vemberi harcok idején a fronton és a hátországban tanúsítandó magatar
tását így határozta meg: ,,A mi propagandánk feladata most az, hogy a 
politikai harcokat ne zavarjuk, ellenben fokozzuk tovább és tápláljuk an
nak hatalmi érzetét a fegyveres arcvonalon is oly irányban, hogy a fegy
veres hatalom annak tudatára ébredjen, hogy Oroszországot idegen érde
kekért áldozták fel."31 

' A Hadsereg-főparancsnokság november közepén Op. Geh. 435. iszlám alatt 
a keleti fronton levő csapatok magatartását és az oroszok irányában folyó 
propagandát illetően32 új irányelveket adott ki. Előírta, hogy az oroszországi 
forradalmi helyzetet fokozott propagandatevékenységre kell felhasználni, 
amelynek célja az orosz hadsereg békeóhajának növelése a'minél hosszabb 
fegyvernyugvás érdekében. Az orosz forradalmi bízottságok, által kezdemé
nyezett részleges fegyverszünetek megkötésére indított tárgyalásokat csak 
a német, illetve osztrák—magyar állásokban folytathatták, amelyeiket a had-
seregcsoport-parancsnoksiág engedélyezett. Az egyes hadseregekkel való 
megállapodások csak legfeljebb 14 napig terjedő fegyvernyugvásról szól
hattak. ' Hangsúlyozni kellett azonban a tárgyalásokon, hogy a tényleges 

26 / leKpeTbl CoBëTCKOH BAaCTH. CO. JOKyMeHTOB. MoCKBa. 1 9 5 7 . CTp. 2 1 . 
" ' H. KpbiAeHKo: CiwepTb CTapoň apMHH. (BocnoMHHaHHe), BoeHHo-HCTopmiecKHH reypHaA, Ns 11, 1964 r. 

CTp. 57—58. 
28 Uo. 57. o. (N. Podvojszki j megjegyzése.) 
29 Uo. 58. o. 
30 Uo-
31 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Budapest, Magyar Tudományos 

Akadémia Kiadványa, V. köt. 1931. 627. o. 
32 Hof-, H a u s - u n d Staa tsarchiv . Wien. (Tovább iakban : Staatsarchiv. . ) S taa tskanzle i . 

Pol i t isches Archiv. I. Algemeines . Krieg. 66. Kar ton rot. 971. (F ron tp ropaganda) — Országos 
Levél tá r (a t ovább i akban — OL.) F i lmtá r W. 8. 
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fegyverszünetet csak a fegyveres erők főparancsnokai köthetik meg. Ha az 
oroszok részéről az egész keleti front hossziában javasolnak fegyverszüne
tet, akkor a tárgyalásokat a központi hatalmak részéről a Keleti Főparancs
nokság fogja folytatni. 

Az őrjáratokon kívül a Hadsereg-főparancsnokság minden harctevékeny
séget általában beszüntetett, s ilyet csak a hadseregcsoport-parancsnoksá-
gokkal egyetértésben engedélyezett. 

A német és osztrák—magyar propagandatisztek hangneme az orosz ka
tonákkal folyó beszélgetések alatt nem volt azonos. Az osztrák—magyar 
tiszteket utasították annak kihangsúlyozására, hogy a monarchia már több
ször tett békeajánlatokat, most az oroszok kezdeményezését várja. Ha erre 
az oroszok azzal válaszolnának, hogy a II. összoroszországi szovjet kong
resszus békedekrétumával már megtette ezt a lépést és Ausztria—Magyar
ország még nem reagált a javaslatra, hivatkozzanak arra, hogy a Monarchia 
kormánya kész tárgyalni, mihelyt a Népbiztosok Tanácsának egy meghatal
mazottja ezt a javaslatot hivatalosan átadja, lehetőleg a fronton keresztül.33 

„Arra a kérdésre, hogy miként viselkedjünk, ha az oroszok állásaikat el
hagyják, azt kell felelni — hangzik az irányelv —: Mi ott maradunk, ahol 
láthatóan állunk. A központi hatalmak nem szándékoznak Oroszország bel
ügyeibe beavatkozni, egyáltalán nem áll érdekükben a monarchia vissza
állítása, a köztársaságnak minden jót kívánunk, azonban mi is azt óhajtjuk, 
hogy ne avatkozzanak be a mi belügyeinkbe sem."34 

Az osztrák—magyar Hadsereg-főparancsnokság arról igyekezett a néme
tekkel együtt az orosz katonatömegeket meggyőzni, hogy az orosz forrada
lom céljait csak az Angliával való szakítással érhetik el. „Az előfeltétel 
ehhez a háború befejezése. Ezért a hadseregnek minden olyan kormányt 
támogatni kell, amelynek a jelszava, a népnek kenyeret, földet, szabadságot 
és békét hozni."35 Az osztrák—magyar hadvezetőség számolt az orosz kato
natömegek hangulatával és a bolsevikok jelszavainak növekvő népszerűsé
gével. A háborús kimerültség, az arcvonal ellátásának válsága, mely az egész 
gazdasági élet, különösen a közlekedés csődjével és a tőkések szabotálásával 
függött össze, demoralizálólag hatott a frontkatonákra. A békére való törek
vés azonban a. katonatömegek egyes rétegeiben más és másképpen jelent
kezett. Nem lenét egyenlőségi jelet tenni a forradalmi munkás és a politikai 
életbe akkor bekapcsolódó paraszt felfogása, célkitűzése közé. Lenin mindig 
differenciáltan tárgyalta a katonatömegék állásfoglalásának sokrétűségét és 
szembeszállt a „baloldali" kommunisták s trockisták leegyszerűsítő nézetei-
Vei. A parasztkatonák tekintélyes része, mely a hadsereg zömét alkotta, 
nem volt hajlandó tovább harcolni. Nem támogattak senkit, aki a há
ború folytatását kívánta, vagy aki a központi hataknák elleni forradalmi 
háborút hirdette.36 A központi hatalmak propagandája ennek a szegény- és 
középparaszti tömegnek a befolyásolására irányult, átvéve a forradalom 
hatásos jelszavait, látszólag azt magáévá téve törekedett elaltatni ébersé
güket. Mindez csak a megtévesztést szolgálta, valójában sem a német, de 
még a jóval gyengébb osztrák—magyar imperialista körök sem mondtak 
le keleti hódító célkitűzéseikről. 

A Hadsereg-főparancsnokság kalandor és demagóg propagandájának a sa
ját csapatokra való visszahatásától tartva, melyet természetesen el szeretett 
volna kerülni, minden ezrednél, illetve önálló zászlóaljnál egy-egy külön 
tiszt kijelölését rendelte el, aki távoltartja a saját legénységét a barátkozás 

33 A békéről szóló dekrétumot a német hadvezetőség nem vette figyelembe. Várta a 
hatalomért vívott harc kimenetelét, s ezért a tárgyalásokra vonatkozó javaslat írásbeli 
átnyújtását igényelte. 

34 Lásd 32. sz. jegyzetet , 2. o. 
35 Uo. 3. o. 
36. Lenin Művei. 26. köt . 463—464., 547. o. 
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céljából, a lövészárkokat elhagyó orosz katonák között kifejtett propaganda
tevékenység színhelyétől. A rendelkezés célja a parancsnoki hatalom és a 
harckészség megőrzése volt.37 

Lenin tisztában volt a központi hatalmak céljaival, a bolsevikokat nem 
tévesztette meg a német és osztrák—magyar hadvezetőség propagandája. 
„A békét nem lehet megkötni csak felülről -— hangoztatta a Központi Vég
rehajtó Bizottság 1917. november 23(10)-i ülésén Lenin. — A békére alulról 
kell törekedni. Mi egy cseppet sem bízunk a német tábornoki karban, de 
bízunk a német népben."38 

A szocialista forradalom erői először a Perográdhoz közel eső Északi Front 
hadseregeinél győztek. November közepén a bolsevikok kezébe került a 
Nyugati Front csapatainak vezetése is. A Délnyugati Front arcvonailszaka-
szán, amelynek csapataival szemben osztrák—magyar hadosztályok állottak, 
kezdetben az I és II. gárdahadtest, majd az V. VI. és a turkesztani hadtest 
foglalt állást a Népbiztosok Tanácsának támogatása mellett. Csak noveniiber 
végén alakult meg a Délnyugati Front Ideiglenes Forradalmi Katonai Bi
zottsága. Bonyolult volt a helyzet a Román Front arcvonalszakaszán is, ahol 
az eszerek és a mensevikek bizonyos ideig még megőrizték (befolyásukat, az 
ukrán nacionalisták viszont nemzetiségi alapon szervezetileg is felbomlasz
tották a régi hadsereg alakulatait. A frontparancsnok, Scserbacsev tábor
nok az orosz ellenforradalmi rohamzászlóaljakra, kozák alakulatokra és a 
királyi román csapatokra támaszkodva december közepén letartóztatta a 
front Forradalmi Katonai Bizottságának tagjait, annak vezetőjét, Rosalyt 
pedig az ellenforradalmárok kegyetlenül meggyilkolták. 

Az Ukrán Központi Rada a Délnyugati Frontot és a Román Frontot ki
vonta az egységes parancsnokság alól, s azon mesterkedett, hogy a bolsevi
kokat támogató ezredeket, hadosztályokat és hadtesteket lefegyverezze és az 
arcvonalról eltávolítsa. A francia, angol és amerikai megbízottak közremű
ködésével megegyezett a román királyi kormánnyal, amelynek csapatai 1917 
decemberétől 1918 márciusáig harcban álltak a szovjet kormányt támogató 
orosz és ukrán alakulatokkal. 

A forradalom ügye a fronton, az Északi és a Nyugati Front körletében 
dőlt el. A Nyugati Front hadtápterületén feküdt Mogiljov, az orosz Fővezér
kar, és az ideiglenes főparancsnok, Duhonyin tábornok főhadiszállása, aki
nek tevékenységéhez az orosz burzsoázia és az antant-missziók igen vérmes 
reményéket fűztek, de kudarcot szenvedtek. Az antant inspirációra Dubonyin 
megtagadta a német és osztrák—magyar csapatokkal a fegyverszüneti tár
gyalások azonnali megkezdését, támogatta az eszer Csernov kormányala
kítási kísérletét és csapatokat összpontosított a főhadiszállás elfoglalására 
küldött alakulatok ellen. Duhonyint, miután nyíltan szembehelyezkedett 
a szovjethatalommal, a Népbiztosok Tanácsa leváltotta és legfelsőbb főpa
rancsnoknak Krilenkó zászlóst nevezte ki. A szovjet kormány 1917. novem
ber 22 (9)-i szikratáviratában feljogosította az állásokban levő ezredeket, 
hogy megbízottakat válasszanak és — az ellenforradalmár tábornokok uta
sításait megtagadva —, hivatalos formában önállóan is tárgyalásokat kezd
jenek a központi hatalmak szembenálló csapataival.39 A béke ügyét a kor
mány a frontkatonák öntevékenységére bízta, akik ennek a követelménynek 
meg is feleltek. 

Az arcvonalon csak itt-ott folytak helyi jellegű tűzharcok, főleg olyan 
alakulatokkal, amelyek nem ismerték el a szovjethatalmat. A tüzelés be
szüntetése, a barátkozási készség már lépést jelentett a Népbiztosok Taná-

:!" Staa tsarohiv . S taa tskanzle i . Pol i t i sches Archiv . I. Algemeines . Krieg. 66. K a r t o n rot . 
971. (Fron tpropaganda) . — OL. F i lmtá r W. 8. 

38 Lenin Művei . 26. köt. 325. o. 
30 Uo. 320—321. o. 
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csanak elismerése felé. Október folyamán a fronton levő 191 orosz hadosz
tályból 98-al folytak tárgyalások/'0 Novemberiben a hadosztályok száma 
186-ra csökkent, viszont ezek közül már 136 magasabbegység katonái 
vettek részt a barátkozásokon.41 

A barátkozások és helyi jelentőségű tárgyalások gyakorlatilag fegyver-
nyugvást is jelentettek, amelyeket csak szóbeli megállapodásdk, ígéretek 
szabályoztak, s többnyire nem rögzítették írásba. Néhány orosz egység for
radalmi bizottsága a békedekrétum kibocsátása után tett javaslatot helyi 
fegyverszünet megkötésére/12 tömegesen azonban csak a Népbiztosok Ta
nácsa november 22 (9)-i szikratáviratának közzététele után indultak meg a 
tárgyalások ezred-, hadosztály-, hadtest-, hadsereg-, majd később front
szinten. 

'November 23 (10)-án József főherceg seregtestéhez tartozó 7. hadsereg 
frontszakasza a Csernovic előterében állásban levő 32. orosz gyaloghad-
Osztály katonaküldötteinek szovjetje határozatot hozott az ellenségeskedé
sek beszüntetésére. A határozatot — mint hivatalos javaslatot — felhatal
mazott parlamenterek útján juttatták el az osztrák—'magyar parancsnok
ságra/'3 November 25 (12)-én jelentették a Hadsereg-főparancsnokságnak, 
hogy az említett hadosztály fegyvernyugvást (kért.44 A 3. hadsereg a XI. 
orosz hadtesttel november 28 (15)-én helyi fegyverszünetet kötött, amely 
november 29 (16)-án lépett életbe.45 A 4. hadsereg az orosz különleges had
sereg két hadosztályával kötött fegyverszünetet.46 Hasonló tárgyalások foly
tak a Balti-tengertől a Duna torkolatig terjedő valamennyi arcvonalszaka
szon. A Nyugati Front Forradalmi Katonai Bizottságának meghatalmazottai 
1917. december 4-én ((november 21.) írták alá az előzetes helyi fegyver
szünetet/'7 

A helyi fegyverszüneti megállapodásoknak: általában volt egy olyan pontja, 
amely megtiltotta a német és osztrák—magyar hadosztályoknak a nyugati 
arcvonalra (Olaszország, Franciaország) való átcsoportosítását.48 Ez a kitétel 
az általános béke megkötésére irányult, és ha a gyakorlatban túlzottan nem 
is akadályozta a központi hatalmak hadvezetésének elképzeléseit, terveit, 
nagy erkölcsi és politikai hatással volt a csapatokra, valamint a németországi 
és ausztria—magyarországi közvéleményre. A katonák ugyanis nem szíve
sen mentek a viszonylag békés orosz frontról az olasz hadszíntér pergő-
tüzébe, a Balkánra és a francia arcvonalra. 

A központi hatalmak keleti hadszínterén levő csapatai átcsoportosításá
nak megtiltása Szovjet-Oroszország szövetségesi hűségét bizonyította, me
lyet az antant irányzatú burzsoá történetírás meghamisítva tárgyal. A fegy
verszüneteknek ez a pontja egyben a négy éve folyó imperialista háború 
további vérontásainak meggátlására is irányult. 

Nem bizonyított tény, de néhány utalás felveti annak valószínűségét, hogy 
az osztrák—magyar csapatok soraiban már 1917 novemberétől kezdve a pa
rancsnokság tudtán kívül katonabizottságok és katonatanácsok is alakultaik. 
Tevékenységük azonban — ha ilyenek alakultak — nem bontakozhatott ki. 

40 'Kriegsarchiv . AOK Nachr ich tenab te i lung . 1918. Fase. 5684. 37. fol. Übers ich t über die 
Ve rhand lungen mit russ i schen und r u m ä n i s c h e n Divisionen im November 1917. 

41 Uo. 
'>'•? Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . AOK Op. Abtei lung. 1917. P res se uihd ver t rau l iche Nachr i ch ten 

Russland. Fase . 650. Nr. 329—340. HIL. 51/1963. 84. dob. 
43 Kr iegsarehiv . Fe ldak ten . AOK Op. Abte i lung. 1917. Presse und ver t rau l iche Nachr ich ten 

Russ ' and . Fase . 650. Nr. 345. 24. XI. 1917. 
44 Österre ich—Ungarns letzter Krieg. Bd. VI. 730. o. 
45 UO., — OnonHaa TlpaBAa, 19 HOHÓpa (1 aeKa6pn) 1917 r. 
46 U o . 
47 HsBecTHH 25 HoaôpH (8 ÄeKa6p«) 1917 r. — C. M. MaüopoB: Bepböa COBCTCKOH POCCHH 3a BWXOI H3 HM-

nepHaAHCTHiiecKOH noiiiibi. MoCKEa. TocnoAHTHaflaT. 1959. cTp. 96. 
48 U o . 100—101. o. 
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Nem kerülhettek a tárgyalások alatt nyílt összeütközésbe a reakciós parancs
nokokkal, mivel ezek a Monarchia katonai és politikai érdekeinek megfelelő 
utasítások szerint, maguk is szorgalmazták a helyi jelentőségű fegyverszü
netek megkötését. Ezért az orosz katonaitömegek képviselői a központi ha
talmak csapatainak parancsnokságaival vették fel a fegyverszünet meg
kötése ügyében az érintkezést. 

Az orosz, ezredek és hadosztályok forradalmi bizottságai tárgyalásokat 
kezdtek a német és osztrák—magyar egységek és magasábbegységek pa
rancsnokai val, a béke ügyében azonban a döntő szót a németországi, auszt
riai és magyarországi dolgozó tömegek harcától, a frontkatonák többségét 
kitevő legénység állásfoglalásától várták. „Régóta folyik már az arcvona
lakon ösztönös barátkozás — olvassuk az O kapna ja Pravda 1917. november 
13 (26)-i számában — azonban, hogy ezzel előrevigyük a béke ügyét, a ba-
rátkozást tervszerűbbé kell tennünk. 

Hassunk oda, hogy a katonák a barátkozást választott szerveik útján foly
tassák. Emellett segítsük elő azt is, hogy a katonaköpenybe öltöztetett né
met, osztrák, török, bolgár stb. munkások és parasztok a saját lövészárkaik
ban is hozzanak létre ilyen szervezeteket. 

Ezeknek a szervezeteknek a fegyverszünet megvalósítását illetően szoros 
együttműködést kell teremteniük . . ."49 

A cikk hangsúlyozza, hogy az orosz munkás-paraszt forradalom megtette 
az első lépést a béke ügyében, győzelemre azonban csak valamennyi ország 
népének s katonáinak összefogása viheti.50 

A reakciós beállítottságú orosz tisztek és tábornokok a tárgyalások alkal
mával figyelmeztették a német és osztrák—magyar csapatok parancsnokait, 
hogy ne engedjék barátkozni katonáikat a fórradalmasodott orosz csapa
tokkal, mert ez a fegyelem és a hadsereg felbomlásához vezet.51 

A bolsevikok, miután átvették az egységek forradalmi bizottságainak irá
nyítását, mindent megtettek a katonai fegyelem megszilárdítása érdekében.. 
A szovjet kormány nevében Krilenko, miután parancsban tiltotta meg a 
szervezetlen és anarchisztikus barátkozásokat, november 27 (14)-én elren
delte a tüzelés beszüntetését az egész arcvonalon.5^ Tudatában volt annak, 
hogy a német és osztrák—magyar hadvezetéssel csak az erő helyzetéből 
lehet tárgyalni, és gátolni akarta az orosz csapatok kevésbé öntudatos, béke
vágytól eltelt katonáira demoralizálólag ható ellenséges propagandát, amely 
a dezertálás növelésére irányult. 

Krilenko zászlós, mint az orosz fegyveres erők legfelsőbb főparancsnoka, 
november 26 (13)-án Dvinszk körzetében három parlamentert küldött át a 
német hadsereg parancsnokához^ azzal a felhatalmazással, hogy megkérdez
zék a német Keleti Főparancsnokságot, hajlandó-e megbízottakat küldeni az 
azonnali fegyverszüneti tárgyalásokra és ezt követően a béketárgyalásokra.53 

A parlamenterek az ígért 24 órai várakozás helyett már másfél óra múlva 
megkapták a Keleti Főparancsnokság igenlő válaszát.54 A hadvezetőség gyors 
reagálását a németországi,55 ausztriai56 és magyarországi57 tömegtüntetések 

'.9 o Korma» npaBaa, Ns 47. 26(13) noaőpfl 1917 r. 
50 Uo. 
51 Kriegsarchiv. Feldakten. AOK Op. Abt. 1917. Presse und vertrauliche Nachrichten 

Russland. Fase. 650. Nr. 361. 11. XII. 1917. 
52 ApMHfl H (J)AOT paóoieň H KpeCTbHHCKofi PoccHH. Ne 1. 4 AeKaőpH (21 HoHÖpa)» 1917 r. cTp. 1. 
53 ^oKyMeHTw BHenmeň IIOAHTHKH CCCP. TOM 1. MocKBa, 1957. CTp. 25. 
53 I. m. 28. o. 
55 K. Mammach: Das e rs ten Echo de r Grossen sozial is t ischen Oktober revo lu t ion in der 

deu t schen Arbe i te rk lasse im November 1917. Zeitschrif t für Geschichtswissenschaf t . 1957. 
Heft 5.; W. G. Brjunin: Der ers te Wiederhol l in de r deu t schen Arbe i te rk lasse auf die Grosse 
Sozial is t ische Oktober revolu t ion und den Fr iedensvorsch lag de r Sowje t reg ie rung . Berl in, 

1957. 19—44. o. 
56 E. H. PyÔHHUiTefiH: KpymeHHe ABCTpo-BeHrepcKoS MoHapxHH. MocKsa, 1963. CTp. 209—211. 
57 Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar forradalmi erők. 

Századok, 1957. 1—4. sz., 14—17. o. (E kérdés részletes tárgyalásitól eltekintek.) 
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is magyarázzak, amelyeken százezrek üdvözölték az oroszországi szocialista 
forradalmat és követelték a II. összoroszországi szovjet kongresszus dekré
tumában megfogalmazott annexió és hadisarc nélküli béke mielőbbi meg
kötését. 

Magyarországon már november 8-án publikálták a lapok a petrográdi 
felikelés hírét, a Népszava és a Pesti Hírlap teljes terjedelemben közölte a 
szovjet kormánynak a három hónapi tartamú fegyverszünet és a béke meg
kötésére irányuló javaslatát.58 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ve
zetősége a tömeghangulat hatása alatt a maga programjának ismerte el a 
békedekrétumot, felszólította a magyar kormányt és a közös külügyminisz
tert, hogy fogadják el a fegyverszünetre vonatkozó szovjet javaslatot, s 
kezdjék meg a béketárgyalásokat.59 Tisza István pártja az imperialista béke 
kilátásai szempontjából kedvezőnek ítélte, ha Oroszországban minél nagyobb 
a zűrzavar és a felfordulás.00 

November 23-án Tisza, aki ekkor mint ezredes szolgált a hadseregben, 
interpellációt nyújtott be a képviselőháziba. Kívánatosnak tartotta, hogy a 
szovjet békejavaslatot a központi hatalmak olyan fogadtatásba részesítsék, 
.,amely erősíti a békepárti tényezők pozícióját az orosz birodalomban".61 

A volt miniszterelnök azt remélte, hogy a Népbiztosok Tanácsát előbb-
utóbb megdöntik, de célszerűnek tartotta legalább annyira elismerni, hogy 
tárgyalásokiba bocsátkozzanak a számára is aggodalmakat okozó forradalmi 
kormánnyal. A magyar uralkodó osztályok ingadozását ellensúlyozta a no
vember 25-én tartott nagygyűlés, amelyet mintegy 100 000 budapesti mun
kás részvételével az Iparcsarnoknál tartottak, Bokányi, a gyűlés szónoka, 
egyre radikálisabb hangot ütött meg, s felvetette a tanácsok megalakításá
nak szükségességét. A munkások általános sztrájkot követeltek és az orosz 
proletariátus példájának követését tartották célszerűnek. Forradalmi szel
lemű határozatukban többek között ez állt: „Budapestnek és környékének 
munkásai, s velük együtt Budapest egész népe testvéri üdvözletét küldi az 
orosz forradalmároknak, akik bátor szívvel, erős elmével és kemény kézzel 
vezetik ki az emberiséget a háború poklából. Mi mindannyian, akik itt össze
gyűltünk, s az egész dolgozó Magyarország, el vagyunk határozva arra, hogy 
az orosz forradalmárokat a béke megszerzésére irányuló hősi harcukban tá
mogatni fogjuk és. hogy minden erőnkkel küzdeni fogunk azért is, hogy 
egyik osztálynak a másik által való kizsákmányoltatása és egyik nemzetnek 
a másik által« való elnyomatása a mi országunkban is (megszűnjék!"62 

A nagygyűlés felszólította a Monarchia kormányát: ,, . . . fogadja el az 
orosz forradalmi kormány ajánlotta fegyverszünetet. . ."63 A továbbiakban 
a határozat magáévá tette a lenini békedekrétum főbb elveit, felszólította az 
osztrák—magyar kormányt, hogy mondjon le az orosz—lengyel területek 
annektálásáról és ne támogassa a német imperialistáknak Kurland és Liv-
land (Litvánia) megszerzésére irányuló terveit.64 Követelte a nagygyűlés, 
hogy se a Monarchia, se Németország kormánya ne használja fel az oro
szokkal kötött fegyverszünetet annexiós célokra, a háborúnak nyugaton és 
délen való továbbfolytatására. A munkások kifejezték meggyőződésüket, 
hogy ,,a béke megteremtésének nagy ügyét nem lehet csak a kormányokra 
rábízni. . ."65 A szociáldemokrata pártvezetőségben az a vélemény uralko-

58 Galántai József: Magyarország az első v i l ágháborúban . Budapes t , Gondolat . 1964. 
286. o. 

59 Népszava, 1917. november 11. 
60 Budapes t i Hír lap , 1917. n o v e m b e r 1. 
61 Képviselőházi Napló, 1917. n o v e m b e r 23. 
62 A Magyar Munkásmozga lom Tör t éne t ének Válogatot t D o k u m e n t u m a i , 1917 november— 

1919 márc ius . Budapes t , Szikra, 1956. 27. o. 
63 uo. 
64 U o . 
65 U o . 28. o. 
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dott, Jhogy ha a hatalom megragadása Oroszországban helyes — bár ebben 
a jobboldal kételkedett —, hasonló politika Magyarországon azonban elve
tendő.66 A .magyarországi és ausztriai sajtó kezdetben a németeknél liberá-
lisabban írhatott az oroszországi forradalmi eseményekről. A munkásmoz
galom radikalizálódásában, a forradalmi cselekvés oroszországi módszereinek 
átvételében, az opportunista elemek leleplezésében és nem utolsó sorban a 
hadsereg soraiban kifejtett forradalmi tevékenység tekintetében azonban 
fokozott szerephez jutottak a frontbarátkozásokban részt vett katonák és 
az egyes arcvonalkszakaszokon november folyamán imihd nagyobb tömeg
ben szervezetlenül hazatérő hadifoglyok, akik a forradalmi eseményeknek 
tanúi vagy részesei voltak. Az Osztrák—Magyar Monarchiában forradalmi 
helyzet'volt kialakulóban, s az oroszországi példa programot adott a há
borúval, a kapitalista és földesúri kizsákmányolással egyre határozottabban 
szembeszálló, munkás-, paraszt- és katonatömegek részére. 

Az osztrák—magyar Hadsereg-főparancsnokság számolt ezzel a veszéllyel, 
s a petrográdi fegyveres felkelés hírének vétele után másnap, 1917. novem
ber 8-án, Op. Geh. 694. szám alatt a következő rendeletet adta ki : 

,,A saját hadifoglyainknak Oroszországból való visszatérése az arcvonal
nak már több helyén megkezdődött és ez a legközelebbi időben fokozódni 
fog. 

Orosz tisztek az arcvonalon folytatott propaganda alkalmával olyképpen 
nyilatkoztak, hogy a mi hadifoglyaink forradalmi eszmékkel vannak telítve 
és visszatértük után részükről némi meglepetésben lesz részünk. 

Semmi esetre sincs kizárva, hogy az oroszok az ily foglyok visszatérését 
maguk is elősegítik, mivel ezek a forradalmi hangulat terjesztésére külö-
nősen alkalmasnak mutatkoznak. Ez a tevékenységük annál fokozottabb 
lesz, ha a mi részünkről az orosz propaganda keresztülvitelét megnehe
zítjük . .,"67 

A visszatérő hadifoglyokat elővigyázatosságból politikai megbízhatóságuk 
kipuhatolásáig a csapatoktól elkülönítették, s ha a volt hadifoglyok forra
dalmi propagandát fejtettek ki, a parancsnokságoknak azonnal jelenteniük 
kellett. 

A szocialista sajtót a katonai alakulatok körletéből kitiltották. Ausztriá
ban68 és Magyarországon69 a hadsereg soraiban legális úton szóban és röp
lapok segítségével a forradalmi szocialisták folytattak agitációt. Tevékeny
ségük arra irányult, hogy a munkástanácsok mellett elősegítsék a katona
tanácsok megalakulását is. Aktívan kivették részüket ebből a forradalmi 
tevékenységiből az Ausztria—Magyarország területén élő orosz bolsevik ha
difoglyok is.70 

A hadifoglyok forradalmi mozgalma Oroszországban egyre szorosabb, 
közvetlenebb kapcsolatba került a németországi, ausztriai és magyarországi 
tömegek harcával. A bolsevik sajtó, amely a hadifoglyok tájékoztatásának 
egyik eszköze volt, semleges forrásokra hivatkozva, vagy az arcvonalon át
csempészett lapokból értesülve híreket közölt a németországi, ausztriai és 

66 Galántai: i. un. 287 o. 
67 HIL. Első v i l ágháborús gyű j t emény . 3632. és. HM Ein. 1. o. 1918. 18.849. — -másolat. 

Idézve a honvéde lmi minisz ter 1918. j a n u á r 27-én kel t l e i r a t ában . 
68 Leopold Horník.: Die z i m m e r w a l d e r L inke u n d die L inks rad ika l en in Öster re ich . 

(Ein Bei t rag zur Geschichte der ös ter re ichischen Arbe i t e rbewegung im e r s t en Weltkrieg.) — 
Weg und Ziel. 1955. Nr. 9. 666. o. 

69 A Magya r Munkásmozga lom Tör t éne t ének Válogato t t D o k u m e n t u m a i . 5. köt . Szákra, 
Budapest , 1956. 47. o. 
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1958. 33. o. 
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magyarországi politikai tüntetésekről,71 sztrájkokról, amelyek a hazai for
radalmi helyzet kialakulásának voltak fokmérői, s az oroszországi szocialista 
forradalom részére támogatást jelentettek. Ezeknek a híreknek szerepük 
volt abban is, hogy a hadifoglyoknak az a része, mely szimpatizált az orosz 
szocialista forradalommal, a határozott cselekvés, az oroszországi munkások 
és parasztok harca fegyveres támogatásának útjára lépett. 

A fegyverszüneti tárgyalások alatt ennek a kölcsönhatásnak a jelentősége 
tovább növekedett s a központi hatalmak kormányait, hadvezetőségét radi
kálisabb ellenintézkedésekre késztette. Ennek egyik módja a szovjet javas
latok gyors, bár tartalmát illetően az annexió és hadisarc nélküli béke elvé
nek formális elfogadása volt azzal a feltétellel, hogy ehhez az antanthatal
mak is maradéktalanul csatlakozni fognak. Ez a lépés még ekkor elhárította 
a halogatás esetén az elkerülhetetlen összeütközést a kormány és a szovjet 
kezdeményezést támogató tömegek között. 

A fegyverszüneti tárgyalások megkezdését a szovjet kormány javaslatára 
öt nappal elhalasztották,72 hogy az Oroszországgal szövetséges kormányokat 
mégegyszer felszólíthassák a fegyverszüneti tárgyalásokon való részvételére. 
November 28 (15)-án a Népbiztosok Tanácsa felhívást intézett minden had
viselő ország népéhez és kormányához,73 hogy a hivatali és diplomáciai ki
búvókat félretéve csatlakozzanak az azonnali fegyverszünet és az általános 
béke megkötését célzó tárgyalásokhoz. Ellenkező esetben az orosz nép és 
hadserege arra kényszerülne, hogy december 13 (l)-ám egyedül kezdje meg 
a németekkel a tárgyalásokat. Ha csak különbékekötésre kerül sor, a fele
lősség teljes mértékben a szövetségeséket fogja terhelni.74 A szovjet kor
mány felhívására csak a központi hatalmak válaszoltak. A német kancellár 
november 29 (16)-én a Reichstagban mondott beszédében fejtette ki kor
mányának tárgyalási készségét, Czernin, osztrák—'magyar külügyminiszter 
rádiótáviratban fogadta el a szovjet javaslatot, amelyet megfelelő tárgya
lási .alapnak tekintett.75 Az osztrák—magyar kormány kifejezte tárgyalási 
készségét. Hajlandó volt képviselőit elküldeni az azonnali fegyverszünet és 
az általános béke megkötésére irányuló tárgyalásokra. > 

A Monarchiának a németeknél hajlékonyabb álláspontja, amelyre magát 
Czemint is a válságos gazdasági és katonai helyzet és a tömegtüntetések 
késztették, kedvező fogadtatásban részesült Szovjet-Oroszországban, s 1913 
februárjáig Ausztria—Magyarországot a sajtó is olyan színben tüntette fel, 
mint amelyik állam jobban hajlik az annexió és hadisarc nélküli béke meg
kötésére.76 

Czernin azonban nem kívánt tovább lépni a lenini béketerv teljes elis
merésének útján, s számításba véve a békedekrétum teljes szövegének köz
lése után kibontakozó tömegmozgalmat, a Népbiztosok Tanácsa november 
28 (15)-án kelt rádiófelhívásának szövegét már nem tartotta célszerűnek a 

71 Állításomat több központi és vidéki Lap átnézésére alapozom. A részletezéstől azon
ban ezúttal eltekiintek. A Nemzetközi Szocialista 1. száma címoldalon iközölte a bécsi 
ArbeiterzeituTig-ra hivatkozva a bundapesti munkások béketüntetéséről szóló hírt. Nemzet

közi Szocialista, Pétervár, 1917. december 14. (27). 1. évf. 1 sz. — 1. o. — „Béketüntetések 
otthon." 

"2 HIL. Első világháborús gyűjtemény. AOK 1917. 1/2,110. cs. AOK Op. Abt. Nr. 47.037/28. — 
Német nyelvű másolat. ^ 
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sajtóban közölni. A kormányra gyakorolt újabb tömegnyomás elkerülése 
végett csak azt javasolta, hogy rövid tudósítás jelenjen meg, kizárólag a 
tárgyalások helyének kijelöléséről.77 Az osztrák—magyar sajtó kezdeti libe
ralizmusa fokozatosan megszűnt, a cenzúra az oroszországi forradalmi ese
ményekről szóló tudósításókat jobban megszűrte. Ily módon a frontkatonák 
és az ország dolgozói egyoldalú tájékoztatást kaptak, ám ugyanekkor növe
kedett az illegális forradalmi sajtó, az arcvonalon terjesztett, nagyrészt 
internacionalista hadifoglyok által írt, vagy fordított röplapok, újságok sze
repe. Ennék jelentőségét 1917 november végén az összoroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság is felismerte és elhatározta, hogy a fronton levő német 
és osztrák—magyar katonák tájékoztatása céljából78 egy német nyelvű lapot 
ad ki. 

A birodalmi németek az összes hadifoglyok 1/10 részét sem tették ki 
Oroszországban. Azok közül, akik régebben a szociáldemokrata pártnak 
Németországban is tagjai voltak, viszonylag nem olyan sokan 'csatlakoztak 
a forradalom első napjaiban a bolsevikokhoz. Jelentős részük semleges állás
pontot foglalt el. Akadtak olyanok is, akik ellenségesen viszonyultak az 
oroszországi szocialista forradalomhoz.79 Ezért a németül beszélő magyar 
hadifoglyokat, akik nagyobb számban és arányban csatlakoztak a bolsevi
kokhoz, elsősorban a német nyelvű internacionalista propaganda szervezé
sébe vonták be,80 mivel Petrográdhoz és Minkszhez legközelebb a német csa
patok álltak, s az egyik legdöntőbb feladat a németországi forradalom elő
segítése volt. Az első német nyelvű internacionalista lap első száma 1917. 
december 19 (6)-én „Die Fackel"81 cím alatt jelent meg. Hasábjain közölték 
a szovjet kormány által kibocsátott dokumentumokat, az ékkor közzétett 
titkos szerződéseket, tudósításokat és cikkeket az orosz hadsereg demokra
tizálódásáról, az ekkor megindult fegyverszüneti tárgyalásokról, az orosz
országi forradalmi harcokról és a központi hatalmak hátországában kibon
takozó forradalmi mozgalmakról. A párt ebben az időben hívta Tomszkból 
Petrográdba Kun Bélát, akinek neve az októberi forradalom előtt a szibé
riai bolsevik sajtóban megjelent cikkei révén már elég ismert volt. Kun 
Bélának a „Die Fackel" szerkesztésében elévülhetetlen érdemei vannak. 
Visszaemlékezve erre a tevékenységére megemlíti, hogy az újság cikkeit 
néha teljes egészében ő írta.82 A német hadvezetőség részére komoly fej
törést okozott a „Die Fackel" terjedésének megakadályozása. A parancs
nokok kérlelhetetlenül elkobozták a lapot, de ez csak növelte a katonák 
érdeklődését, amely olyan nagyfokú volt, hogy éjjé1!, amikor a tisztek az 
első állásokat nem ellenőrizték, a német katonák átmentek az orosz állá
sokba, hogy zsebeiket a „Die Fackel" című lappal megtömjék.83 

A fegyverszüneti tárgyalások a központi hatalmak és Oroszország kép
viselői között 1917. december 3-án (november 20.) indultak meg Breszt-
Litovszfcbán. A szovjet delegáció tárgyalási alapul a II. összoroszországi 

77 Staatsarchiv. Ministerium des Äussern. Politisches Archiv. Krieg 25.;t. Karton rot. 956. 
36—40. fol. — OL. Filintár W. 219. doh. 

78 ripoToKOAbi aaceaaHHH BLJHK 2-ro C03MBa. MocKBa. 1918. CTp. 51. 
79 Jaques Sadoul: Notes isur La revolution bolchevique octobre 1917—juiĽet 1918. Paris, 

1919. 325. o. (A szerző az oroszországi francia katonai misszió tagja volt. A forradalom után, 
1918 elején a bolsevikokhoz csatlakozott s a Kančia Kommunista Párt egyik alapító tagja lett.) 

8Q A magyar internacionalisták 1917 végi és 1918 eleji tevékenységére vonatkozó legérde
kesebb dokumentumok nagyobb részét az SZKP KB mellett működő Marxizmus—Leniniz
mus Intézet Központi Pártarchívuma, (17. fond, 11. leltár) az OK(b)P német szekciójának 
iratanyagában őrzi. 

81 Die Fackel. Organ der Russischen Revolutionären Arbeiter-, Soldaten- und Bauer
regierung. St. Petersburg, den 6. (191.) Dezember 1917. 

82 ,, . . . a magyar lapon kívül a Fackel (Fáklya) címen megjelenő német lap nagyobb 
részét is nekem kellett írnom." (Kun Béla: Emlékezés Szamuely Tiborra. — Szamuely 
Tibor: Riadó című cikkgyűjteményének előszava.) Kossuth Kiadó, Budapest, 1957. 17. o. 

83 Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . K. u. K. 2. Qp. A r m e e k o m m a n d o . 514,1a. Fasc . 68—69. fol. Op.„ 
Nr. 440/5. — Távira t . 
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szovjet kongresszus békedekrétumát javasolta. Konkréten 6 'hónapi ifegyver-
szünetet, Rigának, a Moon-Sund-szigeteknek a német csapatoktól való kiürí
tését, az összes arcvonalakon a hadműveletek felfüggesztését és a nyugati 
arcvonalra irányuló erőátcsoportosítások megtiltását javasolta. Különösen az 
utóbbi érintette érzékenyen a német és osztrák—magyar hadvezetést. Lenin 
vállalta a tárgyalások időleges megszakadásának veszélyét is, de nem volt 
hajlandó megengedni, hogy a központi hatalmak a szovjet békekezdemé
nyezést katonai céljaik elérésére használják fel.84 Ezért december 7-én (no
vember 24.) csak 10 napra szóló fegyverszünetről történt megállapodás. 
A december 12-én (november 29.) megindult tárgyalás december 15 (2)-én 
egy 28 napig érvényes fegyverszüneti egyezmény megkötésiével végződött, 
amely a határidő lejárta után is automatikusan érvényben maradt addig, 
míg azt az ellenségeskedést felújítani szándékozó fél 7 nappal előbb fel nem 
mondja. Az egyezmény megtiltott — a szerződés aláírása előtt már elrendelt 
átcsoportosításokon kívül — minden csapatmozgást, a felszabaduló had osz
tályúiknak az olasz, illetve a francia arcvonalra való átdobását.85 

Az egyezmény IV. pontja külön foglalkozik a „szerződő felek népei kö
zötti baráti kapcsolatok" fejlesztésével, amely a szembenálló csapatok érint
kezésének szabályozására vonatkozik. Ebben a kérdésben a tárgyalásokon a 
német és szovjet küldöttek között86 éles vita alakult ki. Hoffmann tábornok 
a hírek és az újságok cseréjének kategorikus megtiltásához ragaszkodott.8' 
Nem rajta múlott, hogy végül is a már kialakult barátkozásokat az egyez
mény a következőképpen szabályozta: „...hozzávetőlegesen minden orosz 
hadosztály arcvonalának két vagy három pontján meg kell szervezni az 
érintkezést, s ezeket a pontokat a hadosztály törzseinek, illetőleg bizottsá
gainak megegyezése alapján kell megállapítani a semleges zónában a de
markációs vonalak között. Ezeket a pontokat fehér zászlókkal kell meg
jelölni. Az érintkezés csak a nappali órákban, napfelkeltétől naplementéig 
engedélyezhető. Az érintkezésre kijelölt helyeken, minden adott pillanatban 
az abban résztvevő személyek száma egyik részről sem haladhatja meg a 
25 főt. Fegyvert viselni az egymással való érintkezés alatt tilos. Azoknak, 
akik az érintkezésben részt vesznek, joguk van kölcsönösen újságokat és 
folyóiratokat88 kicserélni egymással, úgyszintén le nem ragasztott leveleket 
is azoknak rendeltetési helyükre való juttatása céljából. Ezenkívül az érint
kezésben résztvevők jogot kapnak arra, hogy közszükségleti cikkekkel ke
reskedjenek és azokat egymás között kicseréljék."89 

A Népbiztosok Tanácsa nagy jelentőséget tulajdonított a katonák barát-
kozásának, megbízásából Krilenko zászlós, legfelsőbb főparancsnok külön 

84 Lenin: Művei. 26. köt. 356. o. 
85 S taa t sa rch iv . Minis ter ium des Äussern . Pol i t isches Archiv. I. Krieg 25/t. Kar ton rot. 

957. 92—99. fol. (S tenogramm. Si tzung a m Fer i tag, den 14. Dezember 1917. vorm. 9 Uhr.) 
86 Lenin k o m o l y je lentőséget \tulajdonitott a nyuga t i a rcvona l ra tö r ténő á tcsoportosí tások 

megakadályozásainak, mivel a n é m e t imper ia l i s ta k ö r ö k hadásza t i e lképzeléseinek meg
h iús í t ásá ra tö rekede t t . Ez az állásfoglalás szerves részét képez te a bo l sev ikoknak az im
per ia l is ta háborúva l • kapcso la tos következe tes elvi po l i t i kának és összefüggött azzal a törek
véssel, hogy — b á r Anglia, Franc iaország , Egyesül t Ál lamok, Olaszország 'képviselői nem 
ve t t ek rész t a meg indu l t fegyverszünet i t á rgya l á sokon — a szovjelt-orasz delegáció a szövet
ségesek kato.nai é rdekei t is f igyelembe vegye. Amikor a n é m e t e k nem -akarták elfogadni 
a csapa tok á t c sopor tos í t á sának t i l a lmára vona tkozó szovjet javas la to t , a szovjet k o r m á n y 
ideiglenesen megszakí to t ta a fegyverszünet i t á rgya lásoka t . 

, ,Amikor a n é m e t e k a r r a a köve te l éünkre , hogy ne dob j anak át c sapa toka t a nyuga t i 
és az olasz f rontra , k i t é rő válasz t a d t a k — je lente t te ki Lenin —, m i fé lbeszakí to t tuk a 
t á rgya l á soka t és c sak b izonyos i dő e lmúl táva l k e z d t ü k meg új ra . Es a m i k o r mi ezt nyí l tan 
közöl jük az egész világgal, egyet len néme t m u n k á s sem lesz, ak i n e tudná , hogy a béke 

t á rgya lá sok n e m a mi h ibánkbó l s zakad tak m e g . " (Lenin Művei . 26. kötet , Budapes t , 
Szikra, 1952. 356. O.) 

87 Lásd : 85. sz. jegyzet. 95. fol. 
88 Kiemelés tőíem. — J. A. 
89 Szovjetunió a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom, ia po lgá rhábo rú és az új jáépí tés 

időszakában , 1917—1926. (Válogatot t d o k u m e n t u m o k . ) Olvasókönyv a Szovjetunió tö r téne te 
t anu lmányozásához , III/ l . köt . Tankönyvk iadó , Budapes t , 1961. 200. o. 
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táviratban szólította fel az ezred- és hadosztály-bizottságokat a fegyverszü
net szigorú betartására s egyben hangsúlyozta: ,, . . . a barátkozás forra
dalmi barcunk egyik leghatásosabb eszköze, tehát nem hiába fél annyira 
tőle az ellenfél. Helyezzétek a barátkozást a nemzetközi barátkozás helyes 
szocialista propagandájának az alapjára, gyújtsatok la barátkozásokon ke
resztül forradalmi tüzet az ellenfél háborútól elkínzott katonáiba, de szi
gorúan tartsátok be a szerződés feltételeit. . . azt, aki megsérti, azonnal 
helyben forradalmi törvényszék elé kell állítani!"90 

A román fronton a politikai erőviszonyok kedvezőtlenebbek voltak. Sem 
a front parancsnoka, Scserbacsev tábornok, sem a román vezérkar nem 
ismerte el a Népbiztosok Tanácsát. Az antantmegbízottak tanácsára, akik a 
Román Front erőit a szovjethatalom ellen tervezték felhasználni. Scserbacsev 
tábornok és a román csapatok parancsnoka fegyverszünetet kért. Az egyez
ményt a központi hatalmak megbízottaival 1917. december 9-én írtaik alá 
Focsanibam.91 Az egyezmény megtiltotta a barátkozásokat, de az orosz ezre
dek néhány hét múltán bekövetkezett kivonásukig nem szakították rnegiaz 
osztrák—magyar és német csapatokkal a kialakult jó viszonyt, még az. ellen
forradalmi tisztek befolyása alatt álló orosz csapatok sem tanúsítottak min
den esetben ellenséges magatartást. 

Az arcvonalból főleg a harcképesebb német hadosztályokat vonták ki, 
az osztrák—magyar csapatok létszáma nem csökkent olyan mértékben, mint 
a német, s ezért a német erőket osztrák—.magyar zászlóaljak, ezredek vál
tották fel. Tekintettel arra, hogy a barátkozásokon az orosz forradalmár 
katonák meg tudták magukat értetni az ellenfél szláv és német anyanyelvű 
embereivel, s ebben a német nyelvű röplapoknak, újságoknak is nagy sze
repük volt, az első állásban levő erőket trahomás, csökkenthárcértékű ma
gyar zászlóaljakkal váltották fel.02 Több parancsot adtak iki a tömeges ba-
rátkozások meggátlására s ezzel összefüggésben a csapatok fegyelmének 
fenntartására. Míg 1917 tavaszán a hadosztály, majd ezt követően az ezred 
szervezett külön propaganda osztagokat a barátkozni szándékozó orosz kato
nákkal váló érintkezés céljából, 1917 december elején már elrendelték, hogy 
minden században hírszerző osztagot vkell felállítani. A 74. honvéd gyalog
hadosztály parancsnoksága Na. 514/1917. december 10-̂ én kelt parancsában 
intézkedett a századok nírszerző osztagainak felállításáról: ,,A hírszerző 
osztag a század leginteligensebb tisztje, a legénység pedig lehetőleg tiszta 
magyar legyen, aki más nyelvet nem beszél. Mindenesetre jó megjelenésű, 
kemény és teljesen megbízható katonák és altisztek legyenek . . ."93 Komi
kus a parancsban az, hogy a hírszerző osztag összetételét úgy alakítják ki, 
hogy a beosztottak a lehető legkevesebbet tudjanak meg az ellenfélről. 
A valóságban ez a forradalmi propaganda elhárításának egyik módja volt 
— de nem sokáig. 

Még két hét sem múlt el s a bekötött szemű és bedugott fülű magyar 
„hírszerzők" is megértették a szembenlevő állás orosz 'katonáinak szavát. 
Segített ebben az orosz munkás- és földműves kormány magyar lapja, a 
Kun Déla szerkesztésében megjelenő Nemzetközi Szocialista, melynek eíso 
száma 1917. december 27 (14)-én jelent meg Pétervárott.94 A lap számait 
ingyen terjesztették — a címlapon olvasható megfogalmazás szerint — a 

90 Központi Állami Had tö r t éne lmi Levél tár . Moszkva. 94/sz. fond, 1. leltár, 30. ö. e.' 41— 
4 3 . l a p . C. M. Maüopoa: B o p b ö a COBCTCKOH POCCHH 3a Bbixofl H3 HMnepHaAHCTHnecKoS B O Ü H M . MocKBa. 1957 . 

CTD. 122. 
91 Österre ich—Ungarns le tz te r Krieg. 1914—1918. VI. köt . 736. o. 
92 József főherceg: i. m. 636—637. o. 
93 HIL. Első v i l ágháborús gyű j temény . 1607. es. 74. honv. gy. ho. Oro-sz front. Na. 514/1917. 

fol. n. 
94 Nemzetközi Szocialista. Pé te rvá r , 1917. december 14. (27), 1. sz. 4. o. (A l a p n a k eddigi 

i smere te ink szer int ez a z .első pé ldánya — melye t Kun Józsefi t á r t fel —, csak a bécsi 
Kr iegsa rch ivban m a r a d t fenn.) 
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„magyar katonatestvérek" között. Rendeltetési (helyére való eljuttatásában 
jelentős szerepük volt az arcvonalon keresztül nagy 'tömegben hazatérő hadi
foglyoknak. Perográdról, Moszkvából és más városokból hadifogoly-agitáto
rokat küldtek ki, akik az orosz hadseregek forradalmi bizottságai mellett 
fejtették ki tevékenységüket.93 Az elv az volt, hogy olyan agitátorokat küld
jenek 'ki, iakik a szembenálló osztrák—magyar és német katonák nyelvét 
bírják.9'3 A kiküldött agitátor kettős alárendeltségbe került, tevékenységé
ről be kellett számolnia az orosz hadseregbizottságoknak és a Külügyi Nép
biztosságnak. Jelentéseiben külön ki kellett térnie a német és osztrák— 
magyar csapatok erkölcsi állapotára és harcértékére is.97 Az így nyert 
értesülések eljutottak Leninhez, s alapul szolgáltak a szovjet kormány 
breszt-litovszki béketárgyalásokon követett politikai vonalának kialakításá
hoz. Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a keleti arcvonalon levő német és 
osztrák—magyar erők harcértéke ismeretének, s az 1917 végén megnyílt 
hadsereg kongresszusra érkező küldöttektől, hazatérő orosz hadifoglyoktól 
és más forrásokból sikerült megállapítania, hogy a német hadseregben foko
zottabban jelentkezik ugyan a háborús fáradtság, de a hadosztályok fegyel
müket és harcértéküket még megőrizték.98 

Az orosz hadseregben azonban más volt a helyzet. A front ellátásának 
nehézségei és a katonatömegek háborús kimerültsége következtében a régi 
hadsereg harcértéke még a Kerenszkij-kormány uralma alatt rohamosan 
csökkent. A forradalom győzelme után Lenin elgondolása alapján, a burzsoá 
államgépezet oly lényeges szervét, mint a hadsereget a folyó háborúra való 
tekintettel csak az ellenforradalmi vezetés szétzúzásával és a demokratizálás 
útján lehetett bizonyos ideig az állásban tartani és állományának forrada
lomhoz hű elemeire támaszkodva megvalósítani a bolsevikoknak a dolgozó 
nép általános felfegyverzésére irányuló célkitűzését, a szovjet milícia meg
teremtését. 

Lenin a régi burzsoá hadsereg szétzúzásának marxista tételét a háborús 
körülmények között alkalmazta Oroszországban, s a szovjet állam védel
mének és biztonságának érdekéből indult ki. A szovjet kormány és a párt 
a hadsereg demokratizálására irányuló intézkedéseivel meg akarta akadá
lyozni a csapatok ellenforradalmi célokra való felhasználását, a katonák, 
tisztek és tábornokok közül kiválasztotta azokat, akiket a front tartására és 
a szovjet katonai szervezet kiépítésére fel lehetett használni, ugyanakkor 
megkezdte az idősebb korosztályok leszerelését, a 20 évesek behívását pedig 
leállította. Nagy katonatömegek tértek vissza a termelőmunkához s vitték 
a forradalmi szellemet a hadseregből falura. A frontot azonban a parancs 
alapján leszerelőknek több mint kétszerese hagyta ott. A forradalmi közpon
tokhoz legközelebb levő Északi és Nyugati Front állománya 1917. október 
14 (l)-e és december 29 (16)-a között 26%-kal csökkent, amikor november 23 
(10)-e után a katonáknak mindössze 11%-át szerelték le.99 Hasonló volt a 
helyzet a Délnyugati és a Román Front viszonylatában is. A különbséget a 
megnövekedett dezertálás tette ki, gyakoribbá váltak a parancsmegtaga-
dások, egész egységek hagyták ott önkényesen a frontot. 

Ilyen körülmények között született meg az az elhatározás, hogy az oszt
rák—német front megtartása céljából önkéntes alapon a forradalmat tá
mogató katonákból és tisztékből az állásokban és a hadtápterületen létre
hozzák a Népi Gárdát. 

95 Kriegsarchiv . P r ä s . K. u. K. Kr iegsmin is te r ium 10,'Kgf. Abt, Nr. 42.384. 2. fol . 
H3necTHH. Ns 23. 12-ro (peBpaAH 1918 r. 

96 U o . 
97 Uo. (Lásd a 110. sz . jegyzetet .) 
98 K. A. Cejie3Hea: EoAbineBHCTCKaa arHTaijHH H peBoAK>u,HOHHoe aBHmeHHe B repMaHCKoň apMHH Ha BocTcm-

HOM CDpoHTe B 1 9 1 8 r . ( B C 6 . CTaTbeň) — H o a ö p b c K a » peBOAiogHH B TepMaHHH. M O C K B S . 1 9 6 0 . CTp. 2 7 8 . 
99 C. M, KAHUKUÜ: H a aaujHTe O K T H Ô P H . H 3 A . « H a y n a » . M o c K a a . 1 9 6 5 . CTp. 7 9 . 
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1917 végén és 1918 elején a béketárgyalások alatt növekedett a központi 
hatalmak reguláris csapatai támadásának, intervenciójának a veszélye. 
A fronton az önkéntes Népi Gárda szervezése nem hozta meg iá kívánt ered
ményt, s felmerült a milícia elvéről való időleges lemondás és a szovjet 
állandó hadsereg szervezésére való áttérés szükségessége. A szervezés fő 
területe azonban ezentúl már nem a front, hanem a hátország lett. 

A régi hadsereg alakulatainak leszerelése tovább folyt, 1917 végétől az 
arcvonal tartása szempontjából már kevésbé lehetett rájuk számítani. 

„Az orosz államszervezet beteg része ez — mondotta Lenin a régi had
sereg 1917. végi és 1918. eleji állapotára utalva az OK(b)P VII. rendkívüli 
kongresszusán —, amely nem tudja tovább viselni .ennek a háborúnak a 
terhét. Minél hamarabb leszereljük, minél hamarább szívódik fel a szerve
zetnek még nem annyira beteg részei között, annál hamarabb állhat majd 
készen az ország újabb nehéz megpróbáltatásokra. Ez volt az, 'amit mind
nyájan éreztünk, amikor egyhangúlag, a legkisebb tiltakozás nélkül elfo
gadtuk ezt a külső események szemszögéből nézve esztelen határozatot a 
hadsereg leszereléséről."100 Annak arányában, ahogy ritkultak az orosz csa
patok az arcvonalon, váltak egyre kedvezőtlenebbekké az erőviszonyok a 
németekkel szemben, s ennek következtében nőtt a központi hatalmak csa
patai körében végzett forradalmi propaganda és szervezés jelentősége. Üj 
alapokon álló szocialista hadsereg szervezéséhez kellett kezdeni, de miután 
a reális katonai erő hiányzott, a Vörös Hadsereg szervezése csak 1918 január
jának közepén indult meg, a fiatal szovjethatalomnak pillanatnyilag két vé
dekezési eszköze került előtérbe: az első, a szembenálló fél csapatai sorában, 
hátországában érlelődő forradalmi niozgalom messzemenő támogatása s en
nek a hadifoglyok segítségével folytatott propaganda útján történő meg
gyorsítása; második, a diplomácia eszközeinek igénybevétele, lavírozás a 
béketárgyalásokon, a központi hatalmak és az antant s az említett katonai 
szövetségeken belüli ellentmondások maximális felhasználása.101 

A Népbiztosok Tanácsa felhívással fordult a német katonákhoz,102 melyet 
Lenin is aláírt. A felhívást többmilliós példányban terjesztették az arcvo
nalon, s szövegét a Nemzetközi Szocialista — első oldalon — magyar 
nyelven is közölte.103 A szovjet kormány közvetlenül a német katonatöme
gekhez fordult, kérte őket, támogassák az orosz forradalmat. Kezeskedett 
arról, ha a német csapatokat kivonják az arcvonalról, a szovjet erők nem 

'fogják azt a helyzetet támadásra felhasználni. 
Ezzel szemben az orosz hadsereg harcértékének csökkentésével fordított 

arányban növekedett a németek — s ha nem is azonos mértékben — a Mo
narchia imperialista köreinek agresszivitása. A Monarchia kormányköreinek 
állásfoglalását és viszonyát az orosz munkás-paraszt kormányhoz nyomon 
követhetjük Czernin közös külügyminiszter memoireja alapján is. November 
17-én egy barátjához írt levelében, amelyben vázolta a Monarchia súlyos 
katonai, gazdasági és politikai helyzetét, valamint azokat az okokat, amelyek 
hozzájárultak a fegyverszüneti és a béketárgyalások megkezdésére vonat
kozó elhatározáshoz, 'kifejtette, hogy az orosz bolseyizmust Európa vesze
delemnek tartja, s ha elegendő erő állna rendelkezésére egy „elviselhető" 

100 Lenin Művei. 27. köt. 83. o. 
101 Az eddig átnézett iratanyagból bizonyítható, hogy a Monarchia és Németország keleti 

politika j ában komoly ellentétek mutatkoztak. Az osztrák—magyar uralkodó körök hódító 
törekvéseikről ugyan nem mondtak le, de a Monarchia válságo.s helyzetét felismerve na
gyobb hajlandóságot mutattak a tárgyalásra és a szovjet kormánnyal való megegyezésre, 
mint a német kormány- és katonai körök. Ez a tény is természetesen módot adhatott 
a lavírozásra. 

102 Die Auswirkungen der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution auf Deutschland. 
Dokumente und Materialien. Herusg. von. Prof. dr. Leo Stern. Berlin, 1959. 128—129. o. 

103 Nemzetközi Szocialista. Pétervár, 1917. 1. sz. december 14 (27). l. o. 
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béke megkötéséhez és a „törvényes állapot" helyreállításához Oroszország
ban, nem tárgyalna a Népbiztosok Tanácsával, hanem Petrográdra masí
rozna, hogy ott „rendet teremtsen".104 „Ez az erő azonban nem áll rendel
kezésünkre — írja Czernin —, s mivel megmentésünk érdekében mielőbbi 
békére van szükségünk, és a békét nem nyerhetjük el, ha a németek nem 
jutnak el Párizsiba, Párizsba azonban csak úgy juthatnak el, ha az egész 
keleti frontot felszabadítjuk."105 A közös külügyminiszter az Oroszországgal 
való fegyverszüneti tárgyalások megítélését véve alapul, a külügyminisz
tériumban három irányzatot különböztetett meg: Az első nem veszi komo
lyan Lenint, s hatalmát tiszavirág életűnek tartja, a második ugyan nem ezt 
hiszi, azonban ellene van a forradalmárokkal való tárgyalásnak, a harmadik 
irányzat, amelyet Czernin szerint ő képvisel, tárgyalni akar, mégpedig minél 
rövidebb ideig marad Lenin a hatalmon, annál gyorsabban kíván vele meg
egyezni.106 

A fegyverszünet megkötése után Oroszországot és Ukrajnát kínálkozó 
prédának tekintve, szaporodtak a Petrográdra masírozás hívei, az osztrák— 
magyar Hadsereg-főparancsnokság megtette az ukrajnai támadó hadműve
letek előkészítésére irányuló lépéseket, bár a monarchiában uralkodó tömeg
hangulat nem engedte meg, hogy nyíltan ismertessék az ukrajnai interven
ció tervét. A magyar internacionalista hadifoglyok sajtója „Lehullott az 
álarc" című cikkben leplezte le a német annexiós terveket s egyben fel
hívta a magyar katonákat az orosz proletárf orradal om támogatására. 
,, . . . Proletárok, magyar katonák! — hangzik a felhívás. — Fel harcra, de 
azok ellen, akik meghossziabbítják még mindig ezt a háborút, a kormányok 
ellen, amelyeknek nem volt elég az embermilliók feláldozása. Ne dördüljön 
el többé egyetlen fegyver sem az orosz fronton! Ne legyetek hóhérai az 
orosz munkás forradalomnak! Egyetlen ezred se tűrje, hogy más frontra 
küldjék át! Ha az általános békét akarjátok, akkor adjatok módot a népek
nek észretérni. 

Éljen a nemzetközi munkás- és katonaforradalom!"107 

A hazatérő hadifoglyok propagandája, a fronton terjesztett internaciona
lista sajtó s a januári sztrájkhullám komoly fejtörést okozott a katonai pa
rancsnokságoknak. Megpróbáltak bizonyos ellenintézkedéseket foganatosi-
tani, hogy valamelyest is ellensúlyozzák az oroszországi forradalom hatását 
és elszigeteljék a forradalmi propagandát és szervező munkát kifejtő haza
tért hadifoglyok tevékenységét. A pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság 
bizalmas utasításában elismeri, hogy az orosz fronton és a hazatérő hadi
foglyok útján végzett forradalmi felvilágosító munka jelentős eredmények
kel járt, bár ennek a hatása még nem terjedt ki az egész hadseregre. 
„ . . . ha ezek a forradalmi eszmék a katonák körében is befészkelődnek — 
mutat rá a pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság 1918. február 14-én kelt 
bizalmas utasításában —, úgy a legkisebb lökés is elég arra, hogy olyan 
zűrzavaros állapotokat hozzanak létre, mint amilyenek — előttünk érthe
tetlenül — jelenleg az orosz hadseregben uralkodnak."108 

A fiatal szovjet köztársaság védelmének érdeke is megkövetelte, hogy az 
internacionalisták propaganda- és szervezőmunkájának súlypontja ekkor ne 
az oroszországi hadifogolytáborokra, hanem az arcvonalra essen. A „Die 
Fackel" és a „Nemzetközi Szocialista" című lapokat is főleg a fronton, a 

104 Ottokár Czernin: I m Wel tkr iege . Ber l in u n d Wien, 1919. 299. o. 
105 u o . 
100 u o . , 298. o. 
107 Nemzetköz i Szocialista, Pe t rograd , 1917. december 27. u t án . Kü lönk iadás . (Eddig té

vesen ezt a számot t a r t o t t á k a l a p első számának . ) 
108 HIL. HM. 1918. Ein. 2. oszt. 2. té te l . 4089. ailap.,sz., e rede t i sz. 2083/eln. 1918 
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fegyverben levő német és magyar katonák felvilágosítása céljából ad
ták ki.109 

1918. február 4-én ülést tartott a Külügyi Népbiztosság Agitációs Kollé
giuma,110 .amelyen részt vett többek között Kun Béla, Rudnyánszky Endre és 
a januárban megalakult „összoroszországi Hadifogoly Hivatal"111 elnöke, 
I. J. Uljanov. 

Az értekezlet napirendjén badifogoly-agitátordknak a német és osztrák— 
magyar frontra való kiküldése szerepelt, amely megfelelt a Lenin által meg
fogalmazott alábbi irányelvnek: „Ki kell fejleszteni és fokozni kell propa
gandista tevékenységünket általában, és a lövészárok-barátkozás megszer
vezését a fronton különösképpen. De hiba lenne, ha Oroszország szocialista 
kormányának taktikáját arra építenők, hogy megpróbáljuk meghatározni, 
bekövetkezik-e az európai, és főleg a német szocialista forradalom a követ
kező félévben (illetve hasonló rövid határidőn belül), vagy nem."112 

Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a frontpropagandának, de szerepét 
nem értékelte túl, mint ezt a „baloldali" kommunisták és trockisták tették. 
Az utóbbiak a németországi és ausztria—magyarországi sztrájkokból és tün
tetésekből, valamint a hadseregben tapasztalható lázongásokból a forrada
lom azonnali kirobbanásának biztos jelét olvasták ki. Velük vitatkozva — 
az OK(b)P VI. rendkívüli kongresszusán zárt körben — az akkor hadititok
nak minősített beszámolójában Lenin rámutatott az októberi forradalom 
győzelmét elősegítő külső nemzetközi körülményekre. „Ismétlem — mondta 
—, hogy a magukat baloldaliaknak tartó fiatal 'barátaink közül igen sokan 
kezdtek megfeledkezni a legfontosabbról, mégpedig arról, miért tudtuk 
az októbert követő nagyszerű diadalmenet hetei és hónapjai folyamán olyan 
könnyen diadalt diadal után aratni. Pedig ez csak azért volt így, mert a 
sajátosan alakult nemzetközi konjuktúra ideiglenesen fedezett ibennünket 
az imperializmussal szemben. Az imperializmusnak más gondja volt. Nekünk 
úgy tűnt, hogy nekünk sem kell törődnünk az imperializmussal. Pedig az 
egyes imperialisták csak azért nem tudtak velünk törődni, mert a mai világ-
imperializmus hatalmas társadalmi-politikai és katonai erejét ebben az idő
ben az egymás közötti háború két csoportra osztotta. A háborúban résztvevő 
imperialista rablók hihetetlenül belegabalyodtak a háborúba, annyira, hogy 
életre-halálra folyó küzdelmükben egyik csoport sem tudott valamennyire is 
komoly erőket összpontosítani az orosz forradalom ellen. Éppen ilyen volt 
a helyzet októberben; forradalmunk — ez paradoxon, de igaz —, szerencsés 
pillanatban tört ki, amikor az imperialista országok nagy többségét hallatlan 
csapások sújtották, hisz emberek miihói pusztultak, amikor a háború hallat
lan nyomorúsággal gyötörte a népeket, amikor a háború negyedik évében 
a hadviselő országok zsákutcába jutottak, válaszúthoz értek, amikor objek
tíven felmerült a kérdés: tudnak-e még az ilyen állapotba sodort népek 
tovább harcolni? . . . a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyoknak csakis 
ezt a pillanatát használhatta ki és használta ki forradalmunk, hogy véghez
vigye ragyogó diadalmenetét. . ,"113 

Lenin előbb idézett szavai világos feleletet adnak arra, milyen körűimé-

109 „Ezt a lapot. — az első forradalmi újság volt Oroszországban — elsősorban az oszt
rák—magyar frontokon való terjesztés céljára írtuk, de emellett a hadifoglyok között való 
agitációra is" (Kun Béla: Emlékezés Szamuely Tiborra. — Szamuely Tibor: Riadó. Buda
pest, Kossuth, 1957. 17. o.) 

110 HsBecTH». JVs 23. 12 (peBpaAH 1918 r Az Októberi Forradalom Központi Állami Archívuma. 
Moszkva, 1235. fond. 79. leltár, 15. őrzési egység, 18. lap. (I. "Uljanov géppel írt eredeti jelen
tése.) 

111 HB. yjibHHoe: OKTaöpbCKan peBOAiojjHH H BoeHHonAeHHbie. ripoAeTapcKaa peBOAioijHS, 1929. .Ni 7. 
CTp. 97—98. 

112 Lenin Művei. 28. köt. 460. o. — Egy szerencsétlen béke kérdésének történetéhez. 1918. 
január 7. 

113 Lenin Művei. 27. köt. Budapest, Szikra. 278—279. o. 
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nyék között élénkült meg a Kerenszki j-offenzíva kudarca után, 1917 novem
berében és decemberében a frontbarátkozás ismét, amikor a központokban 
és vidéken folytak a döntő harcok a hatalomért. A barátkozások — bár sa
játos módon a német és osztrák—magyar hadvezetés is elősegítette —, vég
eredményben a forradalmi harcát vívó oroszországi proletariátus és dolgozó 
parasztság hátát biztosították. Az orosz hadsereg tömeges leszerelésének 
megkezdése után a barátkozások a forradalmi propaganda szániára nyúj
tottak lehetőséget s katonai szempontból a forradalmi Oroszország védel
mét szolgálták, ugyanakkor meggyorsították a forradalmi erjedést Auszt
ria—'Magyarországon és Németországban. ' 

A szocialista forradalom ügyéért harcolni kész osztrák-magyar és német 
hadifoglyok bevonása ebbe a propagandába nem mondott ellent a ibékedek-
rétumiban megfogalmazott az államok békés egymás mellett éléséről szóló 
lenini elveknek. A békedekrétum programot adott, 1917 végén és 1918-ban 
nem volt béke, hanem javában folyt a háború, az orosz—német—osztrák— 
magyar fegyverszünet még nem jelentette a hadiállapot megszűnését. Sem 
a német, sem az osztrák—magyar hadvezetés nem mondott le az orosz csia-
-patok demoralizálására irányuló propagandáról és az orosz, ukrán, finn, lett, 
litván, balti-német, lengyel, grúz stb. ellenforradalmi erőknek különiböző 
formában való támogatásáról. 

Nem a bolsevikok kezdték meg a hadifoglyok szervezését és bevonását az 
ellenfél hátországának és csapatainak bomlasztása céljából, hanem ezen a 
téren már a háború kezdetén a hadviselő felek vezérkarai megtették az első, 
döntő lépéseket. A hatalom átvétele után a bolsevikoknak a tényekkel, a há
borúnak már kialakult harcmódjaival, eszközeivel kellett számolniuk. Még 
mielőtt hatalomra kerültek, megteremtették és erősítették kapcsolataikat 
más országok forradalmi mozgalmaival. Oroszországban már 1915-től kezdve 
a .proletár internacionalizmus elvei alapján szoros kapcsolat alakult ki a for
radalmi hadifoglyok és a bolsevikok között. A szovjethatalom győzelme után 
ez a kapcsolat már állami szinten is jelentkezett. A legmesszebbmenő támo-
gatást a bolsevikoktól azok a forradalmi csoportok — köztük hadifoglyok 
— élvezték, akik saját hazájukban az imperialista háborúnak polgárhábo
rúvá történő változtatását s a szocialista forradalmat tűzték ki célul. Az 
OK(b)P és a szovjet dolgozók ezt a támogatást nemcsak a proletár interna
cionalizmus elveihez való hűségtől indíttatva nyújtották, hanem az orosz
országi szocialista forradalom védelmének jól felfogott érdekében is. 

„Az Oroszországi Kommunista Párt, a szovjethatalom, nemcsak a nemzet
közi proletárszolidaritás ösztönétől vezéreltetve, de saját forradalmának 
nemzetközi jellegét és jelentőségét felismerve, nemcsak támogató kezet 
nyújtott a mindenfelől jelentkező forradalmi hadifogolyszervezeteknek, de 
központosította őket és minden igyekezetével oda hatott, hogy ezt az elemi 
erővel kitört mozgalmat megtöltse a bolsevizmus, a marxista kommunizmus 
forradalmi öntudatával"117' — írta 1921-ben Kun Béla. 

Nem utasította vissza a Népbiztosok Tanácsa a magyar forradalmár hadi
foglyok képviselőjének, egy régi ismert internacionalistának115 kérését, hogy 
a szovjet békefeltételek ismertetése céljából tegye lehetővé egy magyar 
nyelvű lap (megindítását. Ez a magyar internacionalista határozottan kije
lentette, hogy ha a Monarchia és Németország kormánya elutasító választ 
ad az internacionalista forradalmárok a hadifoglyokat csapatokba szervezik 

ll'< Vörös Újság. Moszkva, 1921. 11. sz. január 9. 
115 A Külügyi Népbiztosnak a Petrográdi Munkás- és Katanaküldöttek Szovjetjének 1917. 

december 19-én (6-án) elmondott beszámolójában nincs név feltüntetve, nem lehet meg
állapítani haltározott pontossággal, hogy Kun Béláról, vagy már régebben Petrográdon tar
tózkodó Rudnyániszíky Endréről van szó. Több érv szól Kun Béla me'lett, aki ekkor érkez
hetett Petrográdra. 
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s a szovjet kormány rendelkezésére 'bocsátják.116 Ez a gondolat és elhatá
rozás fejeződik ki a Nemzetközi Szocialista 1. száma vezércikkének záró
soraiban is: „Testvéreink a fronton és otthon, testvéreink a_fogságban! — 
hangzik a cikk. — Készüljetek fel a jövő nagyszerű munkájára, sorakozza
tok itt és ott az új néphadseregbe, a szociális szabad Magyarország minden 
proletárával testvérien együttműködő harcosai közé! Két nagy néphadsereg 
lesz ez: az, amely odahaza áll és az, amely a fogságból tér haza, a nagy 
leszámolásra ! "117 

Az idézett szavak termékeny talajra találtak és már 1918.. január 7-én 
József főherceg így összegezi naplójában az Oroszországból hazatérő hadi
foglyoktól szerzett értesüléseit: „Tömegesen visszatérő foglyaink azt beszé
lik, hogy Lenin az összes hadifoglyokat egy hadseregbe akarja összegyűjteni, 
mely az ellenforradalom ellen van hivatva küzdeni. Azt hiszik jó magyar
jaink, hogy ez a sereg keresztül fogja magát vágni és hazajön!"118 

Az összes hadifoglyok felfegyverzésének hírét túlzottnak kell tartanunk, 
viszont ezek az értesülések a Monarchia válságos élehniszerhelyzete, a mun
kásság, a parasztság és a nemzetiségek növekvő ellenállása, sztrájkjai, poli
tikai megmozdulásai mellett szerepet játszottak abban, hogy a breszt-h-
tovszki tárgyalásokon az osztrák—magyar megbízottak engedékenyebb ma
gatartást tanúsítottak. 

Az első világháború alatt a harcoló felek hadvezetése az előző háborúk
hoz viszonyítva fokozottabb mértékben alkalmazta az ellenfél katonái 
körében folytatott propaganda fegyverét, amelyet összekötött a harccselek
mények ideiglenes szüneteltetésével is. A központi hatalmaik ennek révén 
nagyobb erőket összpontosíthattak a francia és olasz arcvonalakra. 

A központi hatalmak imperialista körei kihasználtak a tevékenységüktől 
függetlenül kiéleződő oroszországi belső politikai harcokat, az imperialista 
háborút folytatni kívánó Kerenszkij-kormány ellen irányuló munkás:— 
paraszt és nemzetiségi mozgalmaikat. Hódító céljaik ellenkeztek a ibolsevi-
kok békeprogramjával, de pillanatnyi katonai és politikai érdekeiknek meg
felelően az annexió és hadisarc nélküli béke jelszavát — feltételékkel ugyan 
— ideiglenesen és formálisan magukévá tették azzal a céllal, hogy saját 
dolgozó tömegeik és a kevésbé felvilágosult oroszországi munkások és pa
rasztok előtt a béke híveiként tűnjenek fel, fokozzák e tömegek szemben
állását az orosz ideiglenes kormánnyal s növeljék az orosz frontkatonák 
törekvéseit a mielőbbi leszerelésre. 

A német és osztrák—magyar frontpropaganda az állásháború körülmé
nyei között bontakozott ki s ráépült a hadvezetőség által kölcsönösen üldö
zött 1914 végétől folyó katonabarátkozásokra. Az ellenfél katonáival pro
paganda céljából folytatott tárgyalásoktól a parancsnokságok a saját legény
ségüket igyekeztek távoltartani. 

Az októberi fegyveres felkelés Oroszországban akkor kezdődött el, ami
kor a spontán barátkozások az arcvonalon ismét felélénkültek, a harctevé
kenység néhány kivételtől eltekintve az egész keleti arcvonalon gyakorla
tilag szünetelt. A központi hatalmak a régi orosz 'hadsereg Zömének demo-
bizálásáig várakozó álláspontot foglaltak el, s csak az erőviszonyok szá
munkra kedvező megváltozása után léptek fel nyíltan iraiblaköveteléseikkel 
a breszt-litovszfci béketárgyalásokon. 

1918 elején, amikor a régi orosz hadsereg elvesztette harcképességét, s 
az új alapokon szerveződő Vörös Hadsereg létrehozásához éppenhogy hoz-

116 Die Fackel . St. Pe te r sburg , den 13 (26). Dazember 1917. No. 3. 
JL7 Nemzetközi Szocial ista. Pé te rvá r , 1917. 1. évf. 1. sz. d e c e m b e r 27 (14). 1. o. 
118 József főherceg: A v i lágháború , a m i l y e n n e k én l á t t am. V. köt . Budapes t , A Magyar 

T u d o m á n y o s Akadémia k i a d á s a , 1931. 843. o. 
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zálkezdtek, az arcvonalon szembenálló német és osztrák—magyar csapatok 
soraiban végzett forradalmi propaganda a fiatal szovjet állam védelmének 
egyik nem elhanyagolható hadászat i eszköze volt. Az így folytatott forra
dalmi p ropagandának a sikere — melyből az Oroszországban lévő osztrák— 
magyar és n é m e t hadifoglyok jelentős mér tékben kivet ték a részüket — 
elsősorban a németországi és ausztr ia—magyarországi belpolitikai helyzet
től, az osztályharc és a nemzetiségi mozgalmak fejlődésétől függött. Két
ségtelenül ez a forradalmi propaganda meggyorsí tot ta a német és az oszt
rák—magyar csapatok soraiban m á r eddig is tapaszta lható erjedést, komoly 
nehézségeket okozott a központi ha ta lmak kormánya i és hadvezetősége szá
mára , de 1918 februárjában a forradalmi propaganda egymagában nem 
volt elegendő a német és osztrák—magyar csapatok intervenciójának meg
akadályozásához. 

AHTAA ÏÏOAA 

nPOriArAHßA ABCTPO-BEHrEPCKOrO TAABHOrO KOMAHÄOBAHHH 
HA ŒPOHTE H POAb BOEHHOnAEHHblX-HHTEPHAUHOHAAHCTOB B 

EPATAHHHX COA£AT BO BPEMfl OKTHEPbCKOH PEBOAIOIJHH 

Pe3K»Me 

r iocAe BCTyriAeHHH C I H A B BoiÍHy ijeHTpaAbHbie AepJKaBW, H3XOAH H 3 Toro, MTO OC-

HOBHbie aMepHKaHCKHe BOeHHbie CHAW MOryT nOHBHTbCH Ha CjDpaHIiy3CKOM cppoHTe He 

paHbiue BecHbi 1 9 1 8 r., 6epyT 6oAee onpeAeAeHHbiň Kypc Ha 3aKAK>neHHe cenapaTHoro 
MHpa C PoCCHefi, MTOÖbl AHKBHAHpOBaB BOCTOHHWH (ppOHT, HMCTb B03MOJKHOCTb BCe CBOH 
ocHOBHbie CHAW CKOHijeHTpHpoBaTb Ha 3anaAe. O H H HaMepeBaAHCb AO npHŐblTHH Ha KOH-
THHeHT CBejKHX aMepHKaHCKHX CHA peUIHTb BOHHy C AHTaHTOH. 

9 T O H 3aflaMe OHH HOAHHHHIOT CBOK> nponaraHAy Ha cppoHTe, KOTopyio npoBOAHT cpeAH 
pyccKHx coAAaT BO BpeMH 6paTaHHH, HcnoAb3ya oŐMeH ra3eTa\iH H pa3HbiMH npoAyKTaMH, 
HTO npaKTHKOBaAOCb yíKe C 1 9 1 5 rOAa B yCAOBHHX n03HIJH0HH0H BOHHbl. 

AeHHH, pa3pa6aTbiBan CTpaTerHHecKHH nAaH BOOpyíKeHHoro BoccTaHHH, npHHHMaA BO 
BHHMaHHe peBOAIOlJHOHHblH nOA"beM B TepMaHHH H B AßCTpO-BeHrpHH, CBH3bIBaa C 3THM 
HOBoe oHíHBAeHHe ôpaTaHHH Ha (ppoHTe, a TaKJKe cBoeo6pa3ne npoTHBopeHHH Me»Ay BOK>-
KUIJHMH HMnepnaAHCTHHecKHMH rpynnnpoBKaMH. 

Flo Mepe npH3HaHHH BOHCKOBMMH nacTHMH CoBeTa HapoAHbix KoMHCcapOB, HanaAHCb 
neperoBopw c ijeAbio 3aKAK>neHHH MecTHbix nepeMHpHH, corAacHO yKa3aHHH BepxoBHoro 
rAaBHOKOMaHAyiomero H . B. KpwAeHKo. 

BoHCKa I^eHTpaAbHblX AepiKaB, CTOHIgHe CpaBHHTeAbHO ÔAH3KO K peBOAK)UHOHHWM 
iieHTpaM CoBeTCKoň POCCHH, npeACTaBAHAH HenocpeACTBeHHyio BoeHHyK) y r p 0 3 y AAH MO-
AOAOÍÍ CoBeTCKOH BAaCTH. H o B M H nOA"beM ÖpaTaHHH COAAaT npOTHBHHKa, peBOAKHJHOHHafl 
nponaraHAa cpeAH BOSCK aBCTpo-repMaHCKoro ÔAOKa, B KOTOpofi npHHHMaAH yiacTHe 6biB-
Lune BoeHHonAeHHbie-peBOAioiiHOHepbi, B TOM HHCAe BeAa KyH, 3pHO r i o o p H AP-, Haxo-
AHBuiHeca B P O C C H H , CAyíKHAH A^Ay 3aujHTw H noAAepJKKH noôeAHBuiefl paôoie-KpecTbHH-
cKofi BAacTH. ^ e K p e T o MHpe 6 W A nepeBeAëH Ha HeMeijKHÖ, BeHrepcKHH H AP- H3biKH, KO-
Topblň pacnpocTpaHHACH B OKonax cpeAH COAAaT aBCTpo-HeMeijKoro ÔAOKa. PCBOAIOIÏHOH-
Hbie ra3eTbľ. « / 1 H OaKeAb», «H3M3STKe3H CoijHaAHUJTa» H3AaBaAHCb c ijeAbio pacnpo-
CTpaHeHHH Ha (ppoHTe H B Aarepnx BoeHHonAeHHbix. 

r iocAe noôeAbi BoopyaseHHoro BoccTaHHH B ľleTporpaAe o noA^eMe ÖpaTaHHH CBHAC-
TeAbCTByeT, HanpHMep TOT <paKT, HTO ecAH B OKTHÔpe H 3 191 AHBH3HH pyccKoň apMHH 
98 BeAH neperoBopw c coAAaTaMH ijenTpaAbHbix AepjKaB, TO B Honôpe H 3 1 8 6 AHBH3HH 
y a í e 1 3 6 HMeAO APyHíeCTBeHHbie KOHTaKTbľC BOHCKaMH npOTHBHHKa. 

C (paKTH^ecKHM npeKpaujeHHeM BOeHHbix ACHCTBHH Ha pyccKo-aBCTpo-repMaHCKOM 
(ppoHTe HanaAocb CTHXHHHOC MaccoBoe B03Bpaiu,eHHe BoeHHonAeHHbix H3 POCCHH, nepeasHB-
uiHX coôbiTHH npoAeTapcKOÍi peBOAioijHH. 3 T H BOëHHOnAeHHbie, H3BeCTHaH MacTb KOTopwx 
npHHHMaAa ynacTHe Ha CTopoHe ôoAbiueBHKOB B 6 o p b 6 e 3a CBepjKeHHe 6ypaíoa3Ho-noMe-
UJHHbefi BAaCTH, npHHeCAH C COÔofi Ha pOAHHy ÔoraTblfl npaKTHHeCKHH OnbIT peBOAKJUHH. 
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А Н Т А Л Й О Ж А 

П Р О П А Г А Н Д А АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ГЛАВНОГО К О М А Н Д О В А Н И Я 
Н А Ф Р О Н Т Е И РОЛЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В 

Б Р А Т А Н И Я Х С О Л Д А Т ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Резюме 

После вступления С Ш А в войну центральные державы, изходя из того, что ос
новные американские военные силы могут появиться на французском фронте не 
раньше весны 1918 г., берут более определённый курс на заключение сепаратного 
мира с Россией, чтобы ликвидировав восточный фронт, иметь возможность все свои 
основные силы сконцентрировать на западе. Они намеревались до прибытия на кон
тинент свежих американских сил решить войну с Антантой. 

Этой задаче они подчиняют свою пропаганду на фронте, которую проводят среди 
русских солдат во время братания, используя обмен газетами и разными продуктами, 
что практиковалось уже с 1915 года в условиях позиционной войны. 

Ленин, разрабатывая стратегический план вооруженного восстания, принимал во 
внимание революционный подъем в Германии и в Австро-Венгрии, связывая с этим 
новое оживление братания на фронте, а также своеобразие противоречий между вою
ющими империалистическими группировками. 

По мере признания войсковыми частями Совета Народных Комиссаров, начались 
переговоры с целью заключения местных перемирий, согласно указания верховного 
главнокомандующего Н. В. Крыленко. 

Войска центральных держав, стоящие сравнительно близко к революционным 
центрам Советской России, представляли непосредственную военную угрозу для мо
лодой Советской власти. Новый подъем братания солдат противника, революционная 
пропаганда среди войск австро-германского блока, в которой принимали участие быв
шие военнопленные-революционеры, в том числе Бела Кун, Эрно Поор и др., нахо-
дявшиеся в России, служили делу защиты и поддержки победившей рабоче-крестьян
ской власти. Декрет о мире был переведён на немецкий, венгерский и др. языки, ко
торой распространялся в окопах среди солдат австро-немецкого блока. Революцион
ные газеты: «Ди Факель», «Нэмзэткези Социалишта» издавались с целью распро
странения на фронте и в лагерях военнопленных. 

После победы вооруженного восстания в Петрограде о подъеме братания свиде
тельствует, например тот факт, что если в октябре из 191 дивизии русской армии 
98 вели переговоры с солдатами центральных держав, то в ноябре из 186 дивизий 
уже 136 имело дружественные контакты с войсками противника. 

С фактическим прекращением военных действий на русско-австро-германском 
фронте началось стихийное массовое возвращение военнопленных из России, пережив
ших события пролетарской революции. Эти военнопленные, известная часть которых 
принимала участие на стороне большевиков в борьбе за свержение буржоазно-поме-
щичьей власти, принесли с собой на родину богатый практический опыт революции. 



ANTAL JÖZSA 

DIE FRONTPROPAGANDA DER ÖSTERREICH—UNGARISCHEN 
HEERESLEITUNG UND DIE ROLLE DER KRIEGSGEFANGENEN

INTERNATIONALISTEN 
IN DEN VERBRÜDERUNGEN VÄHREND DER OKTOBERREVOLUTION 

Rezension 

Die Zentralmächte schlugen nach dem Eintritt der USA in den Krieg — heraus
gehend davon, dass das Gros der amerikanischen Streitkräfte früher als im 
Frühling des Jahres 1918 auf der franzőzischen Front nicht erscheinen kann — 
eine ausgesprochene Richtung auf den Sonderfrieden mit dem russischen Volk 
ein, damit sie die Ostfront liquidieren können und die Möglichkeit haben ihre 
Gesamtkräfte nach Westen zu konzentrieren. Noch vor der Ankunft des frischen 
Kontingentes der amerikanischen Kräfte wollten sie den Krieg mit der Entente 
entscheiden. 

Dieser Aufgabe ordneten sie ihre Frontpropaganda unter, weiche zwischen 
den russischen Soldaten während der Verbrüderungen ausgeübt wurde. Dazu 
benützten sie den Tausch von Zeitungen und Waren, was unter den Verhältnissen 
des Positionskampfes schon seit 1915 fortgesetzt wurde. 

Als Lenin den strategischen Plan des Waffenaufstandes ausgearbeitet hat, 
nahm er so den revolutionären Aufschwung in Deutschland und in Österreich— 
Ungarn in Betracht, gleichwie das neue Aufleben der Verbrüderung und die 
Eigentümlichkeit der Gegensätzen zwischen den kriegführenden imperialistischen 
Mächten. 

Dem entsprechened, wie die russischen Truppen den Sowjet der Volkskommis
säre anerkannt haben, fingen die örtlichen Verhandlungen laut der Anweisungen 
des Oberbefehlshabers N. W. Krilenko mit dem Ziel die Waffenstillstandsver
träge zu schliessen an. 

Die Truppen der Zentralmächte, welche zum revolutinären Zentrum Russ
lands verhältnismässig nahe standen, bedeuteten eine direkte militärische Gefahr 
der jungen Sowjetmacht. Der neue Aufschwung der Verbrüderung zwischen den 
in den Schützengräben einander gegenüberstehenden Soldaten; die unter den 
Soldaten des Österreich—deutschen Blockes fortgesetzte revolutionäre Propaganda, 
in welcher solche, in Russland als Kriegsgefangenen anwesende Revolutionäre, 
wie Béla Kun, Ernő Poor und andere teilgenommen haben, dienten auch zum 
Schutz und Unterstützung der siegreichen Macht der Arbeiter und Bauern. 

Das Dekret von dem Frieden wurde auf Deutsch und Ungarisch übersetzt und 
unter den Soldaten der Zentralmächte in den Schützengräben verbreitet. Die 
revolutionäre Zeitungen: „Die Fackel" und der „Nemzetközi Szocialista" wur
den mit dem Zweck der Verbreitung an der Front und in den Kriegsgefangenen
lagern herausgegeben. 

Von den Massen der nach dem Petrograder Waffenaufstand aufblühenden 
Verbrüderung zeugt die Tatsache, dass bis Oktober des Jahres 1917 von den an 
der Front gewesenen 191 Divisionen der russischen Armee nur 98 Divisionen 
mit den Soldaten der Zentralmächte in Unterhandlung getreten sind, standen 
im November von den 186 Divisionen schon 136 in freundschaftlicher Verbindung 
mit den feindlichen Truppen. 

Nach dem praktischen Abschluss der Operationen fing von Russland durch 
die rüssich—österreichisch—deutsche Front die massenhafte, unorganisierte 
Heimkehr jener Kriegsgefangenen an, die die Eriegnisse der Proietarrevolution 
miterlebt haben. 

Diese Kriegsgefangenen, deren gewisser Teil an der Seite der Bolschewisten 
in dem Umsturz der Gesellschaftsordnung der Bourgeoisie und der Grundherren 
teilgenommen hat, brachten reiche, praktische Erfahrungen der russischen Revo
lution in ihre Heimat mit. 
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A HADÁSZATI BELSŐ ÉS KÜLSŐ VONAL 
VISZONYÁNAK ALAKULÁSA 

A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

EMLÉKEZÉS KÖNIGGRÄTZRE 

Perjés Géza 

I. A HADÁSZATI VEZETÉS 
ÉS A LOGISZTIKA PROBLEMATIKÁJÁNAK ÁTALAKULÁSA 

1815-TÖL 1866-IG 

1. Helyzet a napóleoni háború végén 

A francia forradalom és Napóleon háborúiban a döntő csata kérdése 
merőben más aspektusban jelentkezett, mint az ancien régime idején. Amíg 
ugyanis akkor csatára ritkán került sor — és ha végbe ment,' «akkor sem ho
zott legtöbbszőr döntést —, most nincs hadjárat, amelyre a koroniát nem a 
döntő jellegű fegyveres összecsapás tenné fel. Mint tudjuk, a változást nem 
a fejeikben, tehát a hadtudományban végbement változás okozta, nem a 
háború elveinek világosabb felismerése, amint azt oly gyakran állítják, 
hanem alapvetően a gazdasági, társadalmi és politikai háttér átalakulása. 
Mert niinden, a népesség számának megnövekedése és a hadszínterek nép
sűrűségének felemelkedése a XVIII. század második felében végibement 
népesedési forradalom eredményéként, az agrártermelésben bekövetkezett 
változások, a polgárság győzelme és a nagyobb hatásfokkal iműködő polgári 
adminisztráció kialakulása, a haditermelésnek az ipari forradalom nyomán 
bekövetkezett mennyiségi és minőségi változásai — mind-mind addig elkép
zelhetetlen nagyságú hadseregek felállítását, felszerelésiét és a hadszíntéren 
való mozgatását tette lehetővé. A nagydbb létszámú hadseregek viszont — 
mondhatnók — saját tehetetlenségi erejüknél fogva a fegyveres döntés falé 
sodródtak, s a szemben álló felek, még ha akartak volna sem kerülhették 
volna ki a döntő csatát. De nem is akarták, mert a forradalmi háborúk ide
jén egyik oldalról a fiatal francia köztársaság szorult helyzete, másik oldal
ról a reakció erőinek a forradalom elfojtására hozott erőfeszítései, ezt köve
tően pedig Napóleon hódító politikájának lélegzetelállító dinamikája egy
szerűen nem hagyott más választást, mint a fegyveres leszámolást. 

Mindez vezetéstechnikai és logisztikai szempontból alapvető változásokat 
idézett elő. A hadászati vezetésnek két merőben új feladatot (kellett meg
oldania: egyrészt elhagyva a raktárélelmezést és az ötmenetrendszert, alkal
mazkodnia kellett az élelmiszerellátás új módszeréhez, a helyszíni beszer-
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zéshez, másrészt meg kellett oldania a megnevekedett létszámú, ezért szé
lességben és mélységben kiterjedt hadsereg összevonását a döntéshez. 

Ami az első feladatot illeti, a .hadtörténetírásban elég elterjedt az a nézet, 
hogy a helyszíni (beszerzésre való áttérés a döntésre való törekvésből eredt ; 
a francia if orradalom vezetői, majd Napóleon felismerték a háború alapvető 
elvét, a megsemmisítésre való törekvést, amivel viszont nem volt össze
egyeztethető a régi ellátási rendszer nehézkes ellátó mechanizmusa. Az igaz
ság azonban ennek éppen ellenkezője: a döntésre való törekvés nem oka, 
hanem következménye volt az új ellátási rendszernek. A döntő csata kere
sése ugyanis sohasem volt teljesen idegen a hadvezérektől, de törekvéseiket 
ritkán koronázhatta siker, mégpedig azért, mert a korabeli népesedési és 
agrártermelési viszonyok között elkerülhetetlen raktárélelmezés gúzs/ba kö
tötte kezüket. A XVIII—XIX. század fordulójára azonban Európa jelentós 
részén a népsűrűség már felemelkedett arra a szintre, amely mellett a had
seregek helyszíni ellátása lehetővé vált.1 

Az a körülmény viszont, hogy a hadseregek ellátását elsősorban a hely
színi beszerzésre alapozták, kétségtelenül maga is a döntés keresésének ösz
tönzőjévé vált, mert még sűrűn lakott és gazdag vidéken sem tartózkodha
tott a hadsereg huzamosabb ideig egy helyben, hanem szüntelenül mozognia 
kellett, ami óhatatlanul a döntő csatához vezetett. A hadjáratoknak ilyen 
módon meggyorsuló ritmusa viszont az élelemellátás logisztikáját merőben 
új követelmények elé állította, amennyiben a sebesen mozgó hadsereg 
mienetüteméhez kellett igazítania a helyszíni beszerzést és az új körülmé
nyeik között sem nélkülözhető élelemszállító vonat és raktárak mozgását is. 
Mert bármennyire is a helyszíni beszerzés vált az élelemellátás fő forrásává, 
az 'élelem szállításától, tartalékok felhalmozásától most sem lehetett elte
kinteni. A különbség csak annyi volt, hogy amíg az ötmenetrendszer 'kere
tei között legfeljebb 7—8 menetnyi távolságon, azaz 140—160 km-en kellett 
a hadsereg és a vonat mozgását összehangolni, most 20—30 menetre kellett 
ugyanezt megszervezni.2 

Az élelemellátás logisztikájának megszervezésé mögött nehézség dolgaiban 
semmivel sem maradt el a hadsereg menetének megszervezése. A probléma 
itt a nagy létszámú hadseregek menetoszlopának rendkívüli megnövekedé
séből adódott. Amennyiben ugyanis a hadsereg egy menetvonalat használt, 
az oszlop vége csak az ellenséggel való találkozást követő harmadik-negye
dik napon léphetett volna harcba. A hadsereget tehát meg kellett osztani 
és párhuzamosan útvonalakat használva menetelni az ellenség felé, a dön
tésihez viszont a külön menetelő oszlopokat össze kellett vonni. Ám a had
sereg megosztását nemcsak a harcászati szempontok indokolták, hanem az 
ellátás körülményei is, hiszen teljesen kézenfekvő, hogy ugyanaz a hadse
reg nagyobb területen elosztva könnyebben találhatott magának élelmet, 
mint kisebb területen. 

Az 1. sz. ábra mutatja, hogy miről is van itt szó. Amint látjuk, a négy 
hadtestből álló, egy menetvonalt használó hadsereg .menetoszlopának hossza 
80 'km. Ez azt jelenti, hogy napi 20 km-es menetteljesítményt alapul véve, 
a IV. hadtest csak az ellenséggel való találkozást követő 3. napon (X + 3) 
avatkozhatna bele a harcba. Amennyiben viszont a hadsereg párhuzamos 
menetvonalakon nyomul előre, akkor a találkozás napján, vagy legfeljebb 
a következő napon az egész hadsereg harcba léphet. 

1 Lásd Perjés G.: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 
XVII. század második felében. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963.; Ugyanő (a továbbiakban 
Uő.): Hadseregélelmezés. logisztika és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz eszten
dőben. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban HK.) 1963: Uő. Az élelemellátás kérdése 
Napóleon oroszországi hadjáratában. Századok. 1963.; Uő.: A statisztika és a hadtudomány 
kapcsolata a XIX. század elején. Statisztikai Szemle, 1965. 12. sz. 

2 Perjés: Hadseregélelmezés logisztika és stratégia . . . 270. és köv. o. 
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Természetesen a szétszórtan menetelő hadsereg "egyes oszlopai között az 
együttműködés megteremtése nem volt könnyű. Hiszen már az sem volt 
kis probléma, hogy az úthálózat akkori sűrűsége mellett elegendő számú 
párhuzamos utat találjanak, de ha még arra is gondolunk, hogy el kellett 
találni, hogy hol és mikor következik be az ellenséggel való találkozás pil
lanata, majd a szétszórtan menetelő oszlopokat ott és akkor egyesíteni is 
kellett, beláthatjuk, hogy a logisztikai feladat megoldása nem volt éppen 
gyerekjáték. Ugyanakkor a megosztott menet azzal a veszéllyel járt, hogy 
az összeköttetés hiánya miatt a csapatok kicsúsznak a hadvezér kezei közül, 
hiszen a leggyorsabb híradó eszköz a jelentő lovas volt. Továbbá éppen az 
összeköttetés nehézségei miatt számolni kellett azzal is, hogy a külön mene
telő oszlopok az ellenség túlerejével találják szembe magukat és még mi
előtt segítséget kaphatnának, vereséget szenvednek. Az egyes önállóan me
netelő részek erejét tehát úgy kellett megszabni, hogy legalább addig tud
ják tartani magukat, amíg a hadsereg zömétől segítséget kapnak. Ez a kö
rülmény hozta létre a több fegyvernemből álló magasabb hadműveleti egy
ségeket, a hadosztályokat és a hadtesteket. 

A hadsereg menet közben való megosztottságának és a csatához történő 
összevonásának egymással ellentétes követelményeket támasztó problémá
jából keletkezett a modern hadtudomány egyik legjelentősebb vívmánya, a 
külső és belső vonal fogalma. Külső vonalon értik azt, amikor egy vagy 
több hadsereg a hadszíntér, esetleg az egész kontinens középpontjához ké
pest a kerületen áll megosztva, beZső vonalon pedig azt, lamikór a hadsereg 
együtt tartott erőkkel a kérdéses terület középpontjában áll. Ugyanígy, két 
egymással szemben menetelő hadsereg esetében a külső vonalon operál az, 
amelyik több párhuzamos útvonalat használva szélesebb arcvonalon nyomul 
előre, belső vonalon pedig az, amelyik egy menetvonalat használ, vagy ha 
többet, kiterjedése akkor is keskenyebb, mint ellenfeléé. A külső vonalon 

A belső vonalon alio fel es 
excentrikus csapásai 

Á külső vonalon allô tel es a 
i 

koncethkus hatás 

2. sz. ábra. A belső és a külső vonal 
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levő fél hatását a kerülettől a középpont felé, azaz koncentrikusan, a »belső 
vonalon levő pedig a középpontból a kerület felé, azaz excentrikusan érvé
nyesíti. (2. sz. ábra.) 

A külső és belső vonal fogalmát a hadtudomány a svájci származású 
Jomininek, Napóleon egykori vezérkari tisztjének köszönheti. 

Minket most közelebbről a belső és külső vonal viszonyában inkább az az 

i 4/aphelyzeP A belső vonalon levo 
fel excentrikus csapásai 

CD 

o^ 
4 

b. A belső vonalon levő fél a/tön az 
ellenség Isza arcvonalat 

k. Á külső vonalon levő 
fél átkarol 

Ľ3-LHÍ? -IB " . 
a. srccsoporr 
b. ál karoló csoport 

3. sz. ábra. 
A belső és a külső vonal viszonya két egymással szemben menetelő hadsereg 

esetében 

eset érdekel, amikor két hadsereg nyomul szembe egymással. Megnézve a 
3. sz. ábrát, láthatjuk, hogy a két hadsereg közül a belső vonalon levő 
van előnyben, mivel erőit már összevonta a csatához, míg a másik fél
nek méjg ezután kell azt megtennie. Ebből következik előnye, tudniillik 
az, hogy még mielőtt ellenfele összevonta volna erőit, egyenként verheti 
meg részeit. Abban az esetben pedig, ha a másik fél- erőit már összevonta 
ugyan, de széles kiterjedésben áll, a belső vonalon levo fél összevont erő
vel áttöri arcvonalát, harcrendjét felborítja s egyes résziéit szétválasztja 
egymástól. A külső vonalon levő fél viszont két dolgot tehet: vagy igyek
szik behozni hátrányát az összevonásban és maga is egyesíti erőit a csatá
hoz, vagy pedig a merészebb megoldást választva, az ellenséggel szemben 
csak gyengébb lekötő részt hagy, zömével pedig átkarolja, illetve megke
rüli. A második mozdulat haszna szembetűnő: veszélyezteti az ellenség 

356 



hátsó összeköttetését és visszavonulásának útját. Ebben a mozdulatban vi
szont az a kockázat, hogy amennyiben elég erősnek érzi magát az ellenség, 
nem törődve a hátsó összeköttetéseit fenyegető veszéllyel, végrehajtja a 
helyzetéből természetszerűen következő excentrikus csapásokat, azaz az 
ellenség különálló részeit egyenként veri meg. Ezt a veszélyt a külső vona
lon levő fél csak úgy kerülheti el, ha különálló részei önmagukban is elég 
erősek ahhoz, hogy az ellenség csapását elháríthassák. Ebből következik 
viszont, hogy a koncentrikus forma alkalmazásához általában erőfölény 
szükséges. 

Mindezek alapján a két hadászati forma előnyeit és hátrányait az aláb
biak szerint foglalhatjuk össze. 
I. Belső vonal 

1. előnyei: a) az erők összevontsága és ebből kifolyóan a helyi erőfölény 
biztosítása; b) a vezetésnek a kisebb kiterjedésből eredő könnyebbsége; c) 
lehetőség az ellenség megosztott erőinek egyenként való megverésére. 

fi 
i lia az„ a" elle n támad, l Üa a „ b" ellen tamad) 

„ b " támad az oldalába , 3 " támad az oldalába 

4. sz. ábra. A belső vonalon álló fél működési tervének összezsugorodása 

2. hátrányai: a) az erők tömörítése huzamosabb időn keresztül nem tart
ható fenn, mivel a zárt felállás rendkívüli módon megnehezíti a mozgást, 
és az ellátást s előbb-utóbb a csapatok kimerüléséhez vezet; általában el
mondható, hogy az a hadsereg, amely zártan áll, másra, mint csatára már 
nem is képes; b) a zárt felállásból máshova, mint az ellenség arcvonala 
ellen — tehát a legkevébe hatásos irányba — támadást intézni nem lehet; 
c) az excentrikus csapások végrehajtásához megfelelő tér kell, és ha az össze
szűkül, a hadsereg nem támadhat úgy semmilyen irányba, hogy oldalát 
és hátát az ellenség valamelyik része ne fenyegetné (4. sz. ábra); d) az excent
rikus formát nem minden hadsereg alkalmazhatja, mert végrehajtása a ve-; 
zetés részéről rendkívüli lelkierőt, következetességet, igen pontos logisztikai 
munkát, a csapat részéről pedig fokozott menetteljesítményeket, általában 
hatalmas nélkülözések és fáradalmak tűrését követeli meg. 

II. A külső vonal 
1. előnyei: a) a megosztottan előnyomuló hadsereg könnyebben menetel 

és ellátási gondjai is kisebbek; b) a koncentrikus hatás az ellenséget legér
zékenyebb részén, oldalában és hátában fenyegeti. 

2. hátrányai: a) a külön menetelő részek együttműködésének megterem
tése nehéz; b) annak kockázata, hogy a külön menetelő részeket az ellen
ség egyenként megveri. 

D \,r D 
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A napóleoni háborúk lezárásakor úgy tűnt, hogy a belső vonal előnyei 
nagyobbak, hátrányai pedig kisebbek, mint a külső vonalé. A fő kérdés 
ugyanis az erőknek a döntéshez való egyesítésié volt, ezt pedig a belső vo
nalon könnyebb volt megvalósítani. Napóleon sikereinek nagyobb része 
ténylegesen a belső vonalhoz fűződik, bár igaz, hogy a lipcsei osatában a 
belső vonalon szenvedett vereséget. Napóleon ugyan sokkal nagyobb realista 
volt annál, semhogy mereven ragaszkodott volna valamilyen formához vagy 
eljárási módhoz, Szent Ilonán mégis a belső vonal mellett foglalt állást: 
„Egymástól távol eső irányokból, összeköttetés nélkül operálni olyan hiba, 
mely rendszerint egy másik elkövetését is maga után vonja. A kikülönített 
oszlop csak az első napra kaphat feladatot, másnapi hadműveletei a főosz-
lopnál bekövetkezett eseményektől függnek; a parancsnok tehát vagy pa
rancsra vár, s akkor időt veszít, vagy pedig saját kockázatára cselekszik.'* 
Másutt pedig: „Alapvető elv legyen, hogy egy hadsereg menetoszlopait 
annyira (tartsuk együtt, hogy az ellenség ne nyomulhasson közéjük."3 

A hadtudományi irodalomban azután úrrá vált az a nézet, hogy az ex
centrikus forma abszolút fölényben van a koncentrikus felett, sőt még 
Jominit, a fogalom feltalálóját is a belső vonal kizárólagos hívének tüntet
ték fel/' Ez az állítás azonban Jomini félreértésén alapul. Egyes kijelentései 
alapján valóban úgy tűnik, mintha teljes,mértékben elvetette volna a külső 
vonalon folytatott hadműveleteket, koncepciójának egészét nézve azonban 
kétségtelen, hogy egyik formát sem helyezte a másik fölé. Mindössze arról 
van szó, hogy olyan nagy jelentőséget tulajdonított az erőfölény kialakítá
sának a döntő ponton — s ez kétségtelenül helyes —, és olyan nehéznek 
tartotta a megosztottan menetelő hadsereg összevonását — s a nehézségek 
valójában nem voltak csekélyek —, hogy az erők együtttartását, egészen 
pontosan az ellenség megelőzését az összevonásban, mindennél fontosabbnak 
tartotta. Egyébként a megosztott menet előnyeit és szükséges voltát világo
san látta és hangsúlyozta.5 

Jomini szerint azonban a megosztott menet előnyei csak addig állnak 
fenn, amíg nem kell egyesülni a csatához.6 Ezután össze kell vonni a had
sereget iés a kérdés most már az, mi legyen a támadás iránya: az ellenség 
hadseregének közepe vagy két szárnya? — „Általában többet ér, ha vala
melyik szárny az irány, ahonnan könnyű a hátat elérni. Középre venni az 
irányt csak akkor alkalmas, ha az ellenség arcvonala igen laza és egyes 
részeit nagy távközök választják el egymástól." (Kiemelés tőlem — P. G.)7 

Itt tehát a koncentrikus formát helyezi előtérbe félreérthetetlenül s az ex
centrikus formát csak feltételesen ajánlja, tudniillik akkor, ha az ellenséges 
hadsereg kiterjedése túlságosan széles. Hogy most már magánál a döntés
nél az van előnyben, aki zártabban áll, az egészen természetes és ennek 
elérése éppen a vezetés legfőbb feladata! 

Jominit bírálói éppen a lipcsei csatára hivatkozva támadták. Válaszában 
arra utalt, hogy számbeli fölény esetén a koncentrikus formát ajánlotta ő 
is, és Napóleon kudarcának oka éppen az volt, hogy túlságosan nagy töme
geket akart a belső vonalon mozgatni. Mindig is azt állította, hogy a háború 
legfőbb elve az erőfölény létrehozása a döntő ponton; hogy ezt koncentri
kus vagy excentrikus mozdulatokkal lehet-e elérni — tisztán a körülménye-

3 Idézi Caemerer: Die Entwicklung der strategischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert. 
Berlin. W. Baensch Verlag. 1904. 29—30. o. 

4 PI. Clausewitz: Vom Kriege. 9. Aufl.. Berlin, B. Behr's Verlag, 1915. 2. könyv, II. fejezet 
és 6. könyv 30. fejeztet, 78., illetve 542. o.; Caemerer; i. m. 39—41. o. 

5 Jomini: Traité des grandis opérations milittaires. 4. éd. Paris, Librairie Militaire de 
J. Dumaine, 1851. I. köt. 351. és köv. o. 

6 I. m.: I. köt. 353. o. 
7 Uo. 354. o. — Hasonlóan ír a II. köt. 272. oldalán, valamint a Précis de l'art de la 

guerre ou nouveau tableau analytique, című művének I. rész 225., különösen a 256. és 257. 
oldalán. (Nouvelle ed. Paris, Ch. Tanéra, 1855) 
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ken múlik: „Tehát az excentrikus és divergens hadműveletek épp oly jók 
lehetnek, mint a koncentrikusak; minden a szembenálló felek helyzetétől 
függ."8 

A napóleoni háborúkat követő évtizedekben a vita sok esetben már a 
hadászat geometrikus formáinak fetisizálásába torkollott és egyesek a belső, 
mások a külső vonal előnyeire esküdtek. A hadászatnak ez ellen a formali
zálása és matematizálása ellen emelte fel szavát Clausewitz. Művében szá
mos helyen foglalkozott a külső és belső vonal problémáival, legtömörebben 
talán ebben a mondatban összegezte a két hadműveleti forma viszonyát: 
„Tehát összefoglalva a mondottakat, láthatjuk: hasonló a viszony itt, mint 
a támadásnál és a védelemnél általában; a koncentrikus forma vezet a ra
gyogóbb eredményekhez, az excentrikus viszont a biztosabbakhoz, amaz a 
gyengébb forma pozitív céllal, emez az erősebb negatív céllal."9 

'Egyébként élesen szembeszállt a hadászati formák abszolutizálásával. 
A külső, illetve a belső vonalra esküdök „meghatározott nagyságok rögzí
tésére törekednek, holott a háborúban minden határozatlan és számvetést 
pusztán változó nagyságokkal lehet végezni; pusztán csak anyagi nagyság
rendekre irányítják a vizsgálatot, holott a háborús cselekményt szellemi 
erők és hatások szövik át; csupán csak egyoldalú tevékenységeiket látnak, 
holott a háború az ellentétek állandó kölcsönhatása."10 

Külön fejezetben foglalkozik a „geometrikus elem" szerepével.11 A mér
tani elem jelentősége a hadviselés egyes területein igen különböző; „a ha
dászatban nem olyan döntő, mint az erődítéstanban és távolról sem olyan 
fontos, mint a harcászatban . . . Nem félünk kijelenteni, hogy a hadászat
ban sokkal inkább a győzelmes ütközetek száma és mérete a fontos, sem
mint azoké a nagy formáké, amelyekben egymáshoz kapcsolódnak." 

A mértani elem hangsúlyozásával akartak egyes katonai irók a hadá
szatnak tudományos tekintélyt biztosítani. Pedig — írja Clausewitz — 
,.A hadászat eszközei és formái annyira egyszerűek, állandó visszatérésük 
folytán annyira közismertek, hogy a józan ész számára nevetségesnek tűnik, 
amikor a hadtörténeti kritika oly felfokozott lelkesültséggel beszél róluk. 
Ezernyi alkalommal látott átkarolást, hol mint a legragyogóbb zsenialitást, 
hol pedig mint mély belátást, sőt mint a legátfogóbb tudást dicsérik. Van-e 
vissza taszítóbb dolog a könyvtudomány ilyen ízetlen kinövéseinél?"12 

Annál is inkább indokolatlan valamelyik hadászati forma alkalmazásában 
zsenialitást keresni, mivel alkalmazásuk döntően a földrajzi körülmények
től függ és csak kisebb mértékben a hadvezér szabad elhatározásától. 
Hiszen előfordulhat, hogy csak az excentrikus forma alkalmazására kínál
kozik lehetőség — pl., ha az ellenség szárnyai tengerekre, vagy semleges 
országokra támaszkodnak —, viszont éppen így előfordulhat az is, hogy 
csak a koncentrikusan lehet operálni — pl. amikor Franciaország és Orosz
ország szövetségben támad Németország ellen.13 

8 Précis: I. rész 286. o. 
9 Clausewitz: Vom Kriege, 6. könyv, 4. fej. 354. o. 
10 Uo. 2. könyv, 2. fejezet 78—79. o. 
11 Uo. 3. könyv. 15. fejezíet 172—173. o. 
12 Uo. 3. könyv, 1. fejezet 130. o. 
13 Uo. 5. könyv, 16. és 6. könyv, 4. fejezet (329., illetve 353. o.) — Clausewitznek ez a bírá

lata nemcsak korának hadtörténeti irodalmára helytálló, hanem a későbbire is. Valójában, 
a hadtörténeti kutatók abbeli buzgalmukban, hogy valamely haditervben kimutassák az 
excentrikus vagy a koncentrikus forma realizálásának szándékát, gyakran elfelejtkeztek 
a hadműveleti vonal földrajzi determináltságáról. Különösen a Napóleon-kutatóknál gya
kori a törekvés, hogy ennél a nagy realistánál mutassanak ki egy időtől és tértől elvonat
koztatott, elsősorban a hadászat formális elemeit mérlegelő hadászati gondolkozást. Bár 
Napóleon sikereinek nagyobb része az excentrikus formához fűződött, s ebben kétségtelen 
része volt p. tudatosságnak is, azonban elsősorban mindig a földrajzi és az általános hadá
szati helyzet szabta meg, hogy melyik formát alkalmazza. Jellemző például, hogy az orosz
országi hadjáratát feldolgozó kutatók is milyen nagy fontosságot tulajdonítanak annak, 
hogy áttörésre vagy átkarolásra törekedett-e a hadjárat elején, holott szinte kétségtelennek 
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Mindennek előrebocsátása igen fontos volt, mert amint látni fogjuk, bizo
nyos fokig a Königrätz körül folyó vita is azért vált terméketlenné és jutott 
zsákutcába, mert a vitázok egy része a hadműveleti formák valamelyikét 
abszolutizálta. 

2. A belső és külső vonal viszonyának megváltozása 
a gazdasági-társadalmi háttér átalakulása és 

>a technikai találmányok következtében1'1 

A Waterloo és Königgrätz közötti évtizedekben a társadalom és a technika 
addig soha nem tapasztalt gyors ütemű fejlődése mély nyomokat hagyott 
a hadviselésen, úgy, hogy Königgräzet még megérő és az eseményeket teljes 
szellemi frissességgel regisztráló, majdnem kilencven éves Jomini nem 
kevesebbet állított, minthogy ,,a csehországi hadjárat minden várakozást 
felülmúlt és valóságos forradalmat idézett elő a lelkekben", és időszerűvé 
vált a katonai elméletnek, ha nem is teljes átalakítása, mindenesetre néhány 
fejezettel való kiegészítése: „Lehetetlen fel nem ismerni annak szükséges
ségét, hogy a francia forradalom és az első császárság háborúi óta megjelent 
hadtudományi művekhez néhány új fejezetet csatoljunk."15 

A változások valójában nem voltak csekélyek, úgyannyira, hogy a Jomini 
által javasolt néhány új fejezettel talán nem is lehetett volna a hadtudo
mányt az új viszonyokhoz adaptálni — a gyakorlati hadvezetést semmi 
esetre sem! Mert úgyszólván minden, ami a hadvezér vezetési ténykedésé
nek alapját képezi, a környező világ és a rendelkezésre álló eszközök, mind 
megváltoztak az eltelt ötven esztendőben. A következő, a hadviselést köze
lebbről érintő változásokról van szó: a) a lakosság számának további 'meg
növekedése, ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelés minőségi és 
mennyiségi változásai, valamint az úthálózat sűrűbbé válása; b) a vasút 
és a távíró feltalálása; c) a fegyvertechnika ugrásszerű fejlődése. E ténye
zők együttes hatásaként a hadászatban az alábbi változások mennek végbe: 
1. a hadászat teljesen felszabadul az élelmezés kötöttségei alól; 2. a mozgás 
feltételei megváltoznak és a megosztott menet részben könnyebbé, részben 
elkerülhetetlenné válik; 3. a távíró alkalmazásával a hírváltás és az össze
köttetés biztonsága megnövekszik, ami csökkenti a koncentrikus forma ve
szélyeit; 4. a nagyobb hatású tűzfegyverek megváltoztatják a harc feltéte
leit, ami megint csak odahat, hogy a koncentrikus forma nagyobb jelentő
séget kapjon a hadászatban; 5. a racionális elem nagyabb hangsúlyt kap a 
vezetésiben. Lássuk sorjában ezeket a változásokat. 

A hadászat teljes felszabadulása az élelemzés kötöttségei -alól.16 A hadse
regek élelemellátását a történelem folyamán utánszállítással és helyszíni 
beszerzéssel oldották meg. A vizsgált időszakban mindkét tekintetben alap
vetően megváltoztak a körülmények. 

Az utánszállításban a szekér háttérbe szorult a vasút mellett; az anya
országtól a vasúti kirakó állomásig, tehát az utánszállító vonal messze na
gyobb darabján a vasutak szállítják az élelmet, a szekerek csak a kirakó 
állomás és a csapat között. 

A vasúti szállítás hatalmas előnyeit néhány adat érzékelteti. A XIX. szá-

látszik, hogy a támadás irányát kizárólag a földrajzilag adott vízi szállítási vonalak alap
ján választotta ki. (Lásd „Az élelemellátás kérdése Napóleon oroszországi hadjáratában" c. 
tanulmányom 540. oldalán.) 

11 Caemerer: i. m. 123. és köv. o.; Schaff er: Kriegskunst. (Handbuch der neuzeitlichen 
Wehrwissenschiaften. Herausg. von Franke. Berlin, Verlag von W. de Grujter and Co., 1936. 
I. köt.) 

15 Jomini: Précis de l'art de la guerre. Troisième appendice. 5. o. 
16 Lásd: Hadseregélelmezés, logisztika és stratégia . . . c. tanulmányomat. 
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zad hatvanas éveiben egy 100 000 embert és 30 000 lovat .számláló hadsereg 
egy napi élelmét 6—8 vasúti szerelvény szállíthatta el. Hasonló mennyiség 
szállításához Napóleon korában 1500 szekérre lett volna szükség, de akkor 
még nem vettük számításba, hogy vasúton az élelmet egy nap alatt 3—400 
•km-re lehetett elszállítani, székéren viszont csak 20—30 kim-re. Miután azon
ban a hadseregnek legalább 4—6 napi tartalék élelemmel kellett rendel
keznie, továbbá, mert az egyik nap szállító kocsioszlopnak másnap vissza 
kellett fordulnia a raktárakhoz, a folyamatos élelemellátás biztosítása miatt 
a szükséges szekerek száma 15—20 000 szekérre is .felemelkedhetett. De még 
ilyen körülmények között is szükség volt raktárakra. 

A vasutak feleslegessé tették az irdatlan nagy kocsioszlopokat, de a régi 
típusú raktárakat is. Most maga az anyaország vált bázissá, amelynek leg-
távölibb pontjairól is könnyűszerrel és gyorsan szállíthatták élelmet a had
sereghez. 

Persze ezután sem lehetett nélkülözni a helyszíni beszerzést, különösen 
a lovak takarmánya miatt. A helyzet azonban ilyen szempontból is köny-
nyebbé vált. A hadszínterek népsűrűségének felemelkedése, továbbá a hely
színen található agrártermékek mennyiségének megnövekedése és minősé
gének meg j avulása hatalmas könnyebbséget jelentett a helyszíni beszerzés 
szempontjából. 

Mindebből következett, hogy a hadászati vezetésnek még a napóleoni 
időkben is tapasztalható függése az élelemellátástól megszűnt és a hadá
szati helyzet megítélésében a mérlegelendő tényezők között az élelmezés 
erősen háttéribe nyomult.17 

A mozgás feltételeinek megváltozása. A lakosság számának megnöveke
dését követte az úthálózat sűrűsödése. Viszont a sűrűbb úthálózat megköny-
nyítette a hadsereg megosztását menet közben, mivel sokkal inkább lehe
tett egymással párhuzamos utakat találni. Ugyanakkor a sűrűbb úthálózat 
kényelmesebbé tette a. menetet, osökkentette a menetveszteségeket, hiszen 
nem kellett úttalan terepen, árkon-bokron keresztül menetelni, amint ez 
Napóleon idején, különösen a csatához való összevonás során. szinte általá
nos volt. így viszont a koncentrikus forma alkalmazása könnyebbé vált. 

Természetesen a vasút is döntő hatással volt a mozgásra. Oly szállító
eszközre tett szert benne a hadsereg, amely gyorsaság, kényelem és bizton
ság^ valamint a szállítandó tömegeik tekintetében minden eddigi szállító
eszközt messze felülmúlt. Hiszen napok alatt lehetett egész hadseregeket 
olyan távolságra szállítani, amelynek áthidalásaihoz azelőtt hetekre, esetleg 
hónapokra lett volna szükség. 

A vasúti szállítás következtében a hadsereg első mozgása, a* felvonulás 
is alapvetően megváltozott. A felvonulási terv vált a haditerv legfontosabb 
részévé, a mozgósítás pedig szinte egy aktussá olvadt össze a felvonulással. 
A gyors felvonulás alapkövetelménnyé vált és az ellenfélnek a mozgósítás
ban és a felvonulásban szerzett akár néhány napos előnyét is nehezen lehe
tett a háború folyamán behozni. Abból kifolyóan azonban, hogy gyorsan 
felvonulni csak több vasútvonalon lehet, több vasútvonal viszont nagyobb 
területen oszlik el, következett az is, hogy általában csak széles arcvonalon 
lehetett felvonulni. A széles felvonulás viszont óhatatlanul a koncentrikus 
forma alkalmazását vonta maga után, legalábbis a hadműveletek első sza
kaszában.18 

17 E megfontolások alapján vetettem fel idézett tanulmányomban a gondolatot, hogy a 
hadművészet történetében a határvonalat nem a francia forradalomnál és Napóleonnál kel
tene meghúzni, hanem a vasutak katonai felhasználásánál. 

18 A felvonulásnak és általában a hadműveletieknek a vasútvonalaktól való függését 
több katonai író aggályosnak találta, mondván, hogy megmerevíti a hadászatot és nem hagy 
választást a hadvezér számára. (Lájsd: Hadseregélelmezés, logisztika és s t ra tég ia . . . c. ta
nulmányomat. 275—278. o.) Ha azonban arra gondolunk, hogy a régi ötmenetrendszer és 
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A hírváltás és az összeköttetés meggyorsulása és biztosabbá válása. A táv
íróban a hadsereg minden eddiginél gyorsabb és biztosabb híradó eszköz 
birtokába jutott s segítségével a hadvezetés pillanatok alatt tájékozódhatott 
a hadszíntér legtávolibb pontjain lezajló eseményekről, s ugyancsak pilla
natok alatt érvényesíthette befolyását a legelső vonalban levő csapatoknál 
is. De kihatott a távíró a külső és a belső vonal viszonyának alakulására is. 
Láthattuk, hogy a koncentrikus forma alkalmazásának egyik legfőbb nehéz
sége a megosztottan menetelő hadsereg egyes részeivel, illetve külön mű
ködő csoportjaival (átkaroló és arccsoport) való összeköttetés nehézségeiből 
eredt. Most ez a nehézség megszűnt, így a külső vonalon folytatott had
műveletek könnyebbé váltak. 

Ugyanakkor a mindenüvé elérő távíró azzal a veszéllyel járt, hogy csök
kenti az alsó parancsnokok önállóságát. Egyik oldalról a végbement ese
ményekről kapott gyors információk, másrészt a gyors intézkedés lehetősége 
fokozta azt a mindig is meglevő csábítást, hpgy a legfelső vezetés szorosra 
fogja a gyeplőt és a harcoló csapatok működését a legapróbb részlétekig 
szabályozza. Viszont a leggyorsabb és a legpontosabbnak látszó információ 
sem helyettesítheti a helyszínen levők személyes benyomásait s a hírváltás 
leggyorsabb eszközei sem követhetik és rögzíthetik adekvátan a harci ese
mények villámgyors változásait. Tehát ugyanakkor, amikor a távíró meg
könnyítette a vezetést, felhasználása nagy önfegyelmet, elvi gondolkodást, 
a fontos és nem fontos határának pontos megvonását követelte mag a leg
felső vezetéstől. 

A nagyobb hatású tűzfegyverek,átalakítják a harc feltételeit. 
A fegyvertechnikának Waterloo és Königgrätz közötti rohamos fejlődését 

a következő adatok jellemzik. A gyalogsági fegyver hordtávolsága tízsze
resére, tűzgyorsasága háromszorosára növekedett, a hátultöltő rendszerek 
bevezetésével pedig -lehetővé vált a fekvő testhelyzetben való tüzelés is.19 

A tüzérség lövegeinek lőtávolsága ötszörésére növekedett, a lőszabatosság 
megjavult, a lövedékek tökéletesített gyújtó szerkezetei pedig (gránát és 
srapnell) nagyobb hatást biztosítottak.20 A tűzhatás fokozódása mindenek
előtt a támadás és a védelem viszonyában hozott változást. A védelemnek, 
mint egyébként is erősebb harci formának az előnyeit a nagyobb tűzhatás 
még jobban fokozta. Jó kilövést biztosító, megfelelően kiválasztott védő
állással szemben a támadó dolga igen megnehezedett. Lényegében két módon 
lehetett a támadás sikerét biztosítani: vagy úgy, hogy a védő hatásos tűz-
körletén a támadó gyors mozgással igyekezett áthaladni, vagy pedig az 
átkaroló és megkerülő forma alkalmazásával. 

Ami az első megoldást illeti, a franciák 1859-ben, az osztrákok 1866-ban 
így próbálták kiegyenlíteni ellenfeleik fölényét a gyalogsági tűzharcban.21 

Ez vezetett tehát a „rohamtaktikához" (Stosstaktik), nem pedig a franciak 
temperamentuma, vagy az osztrákok tudatlansága, amint azt gyakran állít-

rak té ré le lmezés , de még az é ' e lemel lá tásnak Napóleon által a lka lmazot t jóval kö te t lenebb 
fo rmá i is nüennyire ko r l á toz t ák a hadvezé r szabadságát , ezt a vé l emény t nehezen fogad
h a t j u k el. Másrészt a z o n b a n a v a s ú t v o n a l a k k iépí tésénél á l t a lában ka tona i s zempon tok is 
közre já t szo t tak . így a va sú tvona l ak legtöbb esetben a „ h a d a k ú t j á n a k " k lassz ikus i r ánya i 
m e n t é n vezet tek és e lmondha tó , hogy E u r ó p a hadsz ín te re in a l ega lka lmasabb hadműve le t i 
i r á n y o k a v a s u t a k k iépülése u t á n is u g y a n a z o k m a r a d t a k . 

19 Caemerer: i. m. 135. és köv . o.; Metz, H. : Infanter ie . . (Handbuch de r neuzei t l ichen 
Wehrwissenschaf ten , Berl in , Ver lag von W. de G r u y t e r and Co., 1937. II. köt . 311. és köv. o.); 
Engels, Fr: The His tory of t h e Rifle. (Engels as Mili tary Crit ic, London, Univ. P re s s , 1959. 
44—78. o.); U ő : Gyalogság (Válogatott .katonai í rása i . I. köt . Budapes t , z r í n y i Kiadó, 1960. 318. 
és köv. o.) 

20 Caemerer: uo . : Berlin, W.: Art i l ler ie (Handbuch dier neuzei t l icheen Wehrwissenschaf ten . 
I I . köt . 38. ás köv. o.); Engels: Tüzérség . (Válogatott k a t o n a i í rásai . 381. és köv. o.) 

21 Ti. 1859-ben az o sz t r ákok Lorenz-féle vontcsövű elöltöltő p u s k á j a fö lényben volt a 
f ranc iák Minié p u s k á j a felett, viszont 1866-^ban h á t r á n y b a ke rü l t a poroszok Dreyse-féle 
vontcsövű, há tu l tö l tő puská jáva l szemben. 

i 
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iák.22 Az osztrák gyalogságnak egyszerűen nem volt más választása, mint
hogy a rohamot részesítse előnyben a tűzharccal szemlben. Ezenkívül csak 
Két megoldás maradt volna: teljesen lemondani a támadásiról, vagy fel
venni a tűzharcot, ami azonban még a rohamtaktikánál is nagyobb veszte
ségeket okozott volna. Az osztrák gyalogság számára a roham taktika tehát 
nem volt más, mint a kétségbeesés diktálta kényszermegoldás.23 

Egyébként az ellenségtől elválasztó utolsó 200—300 lépésnyi távolságon 
való átfutást bizonyos ballisztikai körülmények is indokolták. A Dreyse 
puska és a vontcsövű hátultöltő löveg pásztázó hatása ugyanis rövidebb 
távolságon kisebb volt, mint nagyobb távolságon, így a gyors ütemben kö
zeledő ellenséget csak az irányzék folytonos megváltoztatásával lehetett 
követni és eltalálni.24 

Bár a harcászatnak a fegyvertechnika fejlődéséből következő változásai 
önmagukban is igen érdekesek, minket most közelebbről ezeknek a válto
zásoknak a hadászatra gyakorolt hatásai érdekelnek.25 

A fegyverek nagyobb tűzhatása fokozta a tűz feltartó erejét, ami az 
ütközetek tartamának megnövekedéslét vonta maga után. Ez viszont azt 
jelentette, hogy kisebb egységek hosszabb ideig állhattak ellen a túlerőnek, 
mint azelőtt; 1000 szálfegyverrel felszerelt harcos fizikai tömegénél fogva 
pillanatok alatt elsöpörhetett útjából 500 szálfegyverest, gyorstüzelő fegyve
rekkel felszerelt hadseregeknél azonban már távolról sem ez volt a helyzet 
és egy hadosztály jelentős ideig tarthatta magát akár egy hadtesttel szem
ben is. így viszont a koncentrikus fonna alkalmazásának egy másik ve
szélye hárult el, nevezetesen az, hogy a megosztottan működő hadsereg 
egyes részeit az ellenség túlereje rövid idő alatt döntően megverheti. 

Ugyanakkor pedig a taktikai átkarolás és megkerülés előtérbe nyomulása a 
hadászatban is fokozta a koncentrikus forma előnyeit. Az átkaroláshoz 
szükséges eltolást ugyanis csak az ellenség hatásos tűzkörletén kívül lehetett 

22 Kessel ír ja művében , hogy az 1859-es h á b o r ú tapasz ta la ta ibó l egyedül Moltke vont le 
he lyes köve tkez te t é seke t „ w ä h r e n d die Ös te r re icher u n t e r dem E i n d r u c k des Er leb ten eine 
rad ika le U m ä n d e r u n g ih re r T a k t i k vom Feuergefecht zu S toss tak t ik v o r n a h m e n und sich 

dami t 1866 gegenübe r dem preuss i schen Dreysegewehr die s t ä rks t en Verluste zuzogen" . 
(Moltke. S tu t tgar t . Koehle r Verlag. 1957. 282. o.) 

23 Regele, O.: Fe ldzeugmeis te r Benedek . De r Weg n a c h Königgrä tz , Wien. Ver lag Herold , 
1960. 367—369. o. — Hogy az o sz t r ákok tuda tosan fo lyamodtak a rohamtaktdkához , azt Benedek 
1866. V. 19-én k e l t h a d p a r a n c s » i s bizonyít ja . (Lónyay: Ich will Rechenschaf t ablegen. Kézira t . 
3. rész. 584. o.) Lásd m é g Friedjung, H.: Beneďeks nachge lassene Pap ie re , Dresden , G r u e b e r 
Verlag 1904. 369. o. — Az 1866-os h á b o r ú t földolgozó és m i n d e n felelősséget B e n e d e k r e há r í t ó 
osz t rák vezé rka r i mű szerzője , F i scher ez redes , s ze r in t a po roszoknak a tűz re a lap í to t t t ak t i 
ká j á t t űzha rcca l ke l le t t volna viszonozni . E r r e válaszol ta N e u b e r a l t á b o r n a g y : „ Ich w a r n u n 
gewiss n icht für b l indes Drauf losgehen, abe r ich legte dar , dies w ä r e bei u n s e r e m schlech
t e r e n G e w e h r e f ruch t los : das einzige Mittel gegen H i n t e r l a d e r be s tünde dar in , die Dis tanzen 
du rch r a sche Offensive zu ü b e r w i n d e n . " (Lónyay: i. m., 3. rész. 609. o.) — Egyébkén t Moltke 
i s a r o h a m b a n lá t ta a megoldás t e r ő s védőá l lásban levő el lenséggel s zemben . Moltke: T a k 
t i sch-s t ra tegische Aufsätze. 9., 23. és 38. o. (MoVtkes Mil i tär ische Werke — a köve tkezőkben 
MW. — IL/2. Berl in . E. S. Mit t ler und Sohn, 1900.) 

24 MW. IL/2. 30. o. — Engels rendkívü l i t á jékozot t ságá t je l lemzi , hogy ebben a ké tség
te lenül igen fontos, de mégiscsak lő teohnikai je l legű rész le tké rdésben is m e n n y i r e t á jéko
zott volt. B á r meg kell jegyezni , hogy ő a pász tázó h a t á s n a k n a g y o b b távolságokon való 
csökkenésé re m u t a t o t t r á — a m i ké tség te lenül igaz —, azonban a Dreyse p u s k á n á l éppen 
a lőpor tö l te tnek a závárza t jobb tömítő ha tá sa köve tkez t ében szükségessé vált c sökken tése 
k isebb kezdősebességet , e n n e k köve tkez tében a r ö p p á l y a felszálló á g á b a n n a g y o b b e m e l k e 
dést, t ehá t k i sebb pásztázó ha t á s t e redményeze t t . A lövedék a l ak j ának jobb k iképzése 
folytán viszont «kisebb volt a sebességcsökkenés , így a leszálló á g b a n a röppá lya laposabbá , 
köve tkezésképp a pásztázó h a t á s n a g y o b b á vált . Minder rő l azonban c sak 1861-ben je lent 
meg közlés a saj tóban, míg ő 1859 őszén í r t a m e g c ikké t a N e w A m e r i c a n Cyclopedia-nak . 
[Gyalogság. Válogatot t k a t o n a i í rása i . I. köt . 346—347. o.] 

25 A k é r d é s n e k igen jó összefoglalását adja Schärfer c ikke . (Kr iegskuns t . H a n d b u c h de r 
ineuezeitliohen Wehrwissenschaf ten . I. kö t . 188. és köv . o.) — A p rob léma «alakulásának szinte 
m i n d e n s z a k a s z a k i t ap in tha tó Moltke í rása iban , ak i az 1859-es és az 1864-es h á b o r ú , va la 
min t a esapaítgyafcorlatok és vezé rka r i u t azások (Generals tabsreise) t apasz ta la ta i a l ap j án j u t 
el a p r o b l é m a elvi és gyakor l a t i megoldásához . A ké rdése s í r á s o k a z MW. II./2. k ö t e t é b e n 
ta lá lha tók . — Moltke néze te inek k ia laku lásá ró l p lasz t ikus képe t ad Kessel idézet t művében . 
[Különösen 279. és köv., va l amin t 426. és köv. o ldalakon. ] 
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végrehajtani, azaz 2,5—3,5 km-re a védőállástól. Ez azt jelentette, hogy 
már egy hadtest védőállásának átkarolásánál is az átkaroló részeknek egy 
2,5—3,5 km sugarú kör kerületén kellett mozogniuk, míg a védő ugyan
ennek a körnek a húrján, azaz sokkal rövidebb úton tolhatta el tartalékait 
a veszélyeztetett pontra, így az átkarolást felkészülve várhatta. ,,Egy had
sereg védőállását viszont — írja Moltke — már egyáltalán nem lehet át
karolni harcászatilag, mivel kiterjedése egy mérföld (7,5 km — P. G.), vagy 
még ennél is több, így az átkarolásból menet lesz, amelynek végrehajtása 
után aznap már nem marad idő a támadás végrehajtására."26 A probléma 

i , i * 
I ^ 

1. hdh / ^ 

5. sz. ábra. A hadsereg harcászati átkarolása 

megértését segíti elő az 5. sz. ábra. Láthatjuk, hogy amennyiben a három 
hadtestből álló hadsereg két hadtestjével át akarja karolni az ellenség védő
állását, akkor az eltolás végrehajtásához legalább 14 óra kell, azaz 7 órai 
indulást véve, az átkaroló csoport megindulási helyzetét legfeljebb 21 óra
kor érné el, támadását tehát csak másnap kezdhetné meg. Most már attól 
eltekintve, hogy ekkora tömegnek egy menetvonalon való mozgása igen 
alkalmatlan dolog, ilyen, az ellenség szeme láttára végrehajtott oldaknozgás 
igen veszélyes is. Sokkal előnyösebb tehát az átkarolást úgy végrehajtani, 
hogy a több menetvonalon előnyomuló hadsereg megosztottságát minél to
vább fenntartva, a külön menetelő oszlopok nem a csata és nem az ellenség 
arcvonala előtt egyesülnek, hanem a csatában és az ellenség szárnyán. így 
r erről Moltke: „A hadsereg hadtestenként! megosztottsága a normális álla

pot, és egyesítése valamilyen határozott cél nélkül, hiba. A huzamosabb 
összevonás már az ellátás miatt is kalamitás, gyakran képtelenség, de még 
a csata felé is sodor; nem szabad tehát végbemennie addig, amíg a döntés 
pillanata el nem érkezett. Az összevont hadsereg már menetelni sem tud, 
legfeljebb toronyirányt mozogni. Hogy menetelni tudjon, ismét meg kell 

26 Moltke: Über den Einfluss der verbesserten Feuerwaffen auf die Taktik. MW. IL/2. 
63—64. o. 
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osztani, ami viszont az ellenség közelében veszélyes." Es itt határozza meg 
Moltke az új vezetéstechnika lényegét: „Miután azonban az erők össze
vonása és egyesítésük a csatához feltétlenül szükséges, a megosztott mene
teknek a kellő időben végrehajtandó összevonás figyelembevételével tör
ténő elrendezése alkotja a stratégia lényegét."27 

Mdltkének az 1859-es háború, főleg azonban a nagy hadgyakorlatok és 
a vezérkari utazások tapasztalataiból levont következtetéseit Königgrätz tel
jes mértékben igazolta. A háború után, 1869-ben személyes élményei alap
ján írta le azóta klasszikussá vált sorait: „Ha hadsereg a csata előtt össze
vontan menetel az ellenség felé, akkor minden, átkarolás vagy megkerülés 
céljából végrehajtott megosztás egyet jelent az ellenség harcászati hatás
körletében végrehajtott oldalmenettel." Ezt elkerülendő, megtehetjük, hogy 
megerősítjük azt a szárnyat, ahol az ellenséget át akarjuk karolni. Ebből 
azonban rendszerint puszta arctámadás lesz. „Sokkal kedvezőbben alakul a 
helyzet, ha megosztott hadseregünket a csata előtt, a harcmezőn egyesítjük, 
ha tehát úgy vezetjük a hadműveleteket, hogy különböző irányokból vég
rehajtott utolsó, rövid menettel az ellenség arcvonalát és hátát egy időben 
érjük el. Ebben az esetben a hadászat a legtöbbet teljesítette, amit egyálta
lán elérhet és nagy siker lesz az eredmény."28 

Mindebből pedig az következik, hogy a koncentrikus forma alkalmazá
sának szükségessége a harcászatban, a hadászatban is elkerülhetetlenné 
tette a külső vonalon folytatott hadműveleteket. 

A racionális elem térhódítása a háborúban és az új stílusú vezetéstechnika. 
A társadalmi környezet megváltozása és az új technikai vívmányok bizo
nyos eltolódást idéztek elő a háború kiszámítható és kiszámíthatatlan, az 
előre látható és a váratlan, az emberileg befolyásolható és a véletlen viszo
nyában, az előbbiek javára. Persze távolról sem arród van szó, hogy Clause-
witznek a háború matematizálása ellen felhozott érvei érvényüket vesztet
ték volna és hogy most már a háborút képletek alapján lehetett volna ve
zetni, annyi azonban bizonyos, hogy a háború számos igen jelentős területén 
elvesztette egyeduralmát a véletlen. 

így (mindenekelőtt a hadseregélelmezósben. Amikor arról írtunk, hogy az 
élelmezésnek a hadszínterek nagyobb népsűrűsége, az agrártermelés hoza
mának felemelkedése és a vasúti szállítás folytán bekövetkező könnyebbsége 
megszüntette a hadászatnak az élelemellátástól való függését, akkor a. kér
désnek csak egyik oldalát világítottuk meg és nem beszéltünk arról, hogy 
a biztonságosabb élelemellátás a váratlan elem befolyását is erősen korlá
tozta. A régebbi hadtörténet lapjait forgatva se szeri, se száma az olyan 
hadjáratoknak, amelyekben minden lehető emberi előgondoskodás mellett 
is élelem nélkül, maradt a hadsereg. Hiszen még a raktárak készletei sem 
jelentettek teljes biztonságot, mivel számtalan időjárási, valamint biológiai 
tényező, általában pedig az egész ellátó apparátus nehézkességéből eredő 
súrlódás akadályozhatta az anyag előreszállítását a csapathoz; az utakat az 
eső tönkre tehette, az igásállatok elhullhattak, a kocsioszlopok ingajáratá
nak megszervezésében tévedhettek. Ezenfelül azonban arról is szó volt, 
hogy még a legpontosabban működő élelemellátás is csak a koplalástól óvta 
meg a katonát, de nem biztosíthatta a háború hatalmas lelki és fizikai meg
terheléseinek elviseléséhez szükséges elegendő mennyiségű és minőségű táp
lálékot. Mindez azzal járt, hogy a katonáik erőállapota nem volt kielégítő, 
amit mi sem jellemez jobban, mint az, hogy a véres veszteségeket mindig 
jóval felülmúlták a betegségből, kimerültségből következő veszteségek. Álta-

27 Über Marscht iefen. MW. IL/2. 237. o. 
28 MW. II./2. 210—211. o. 
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Iában a hiányos táplálkozás miatt a hadseregek könnyű zsákmányává váltak 
a régebbi időikben szinte mindennapos járványoknak.29 

Végül azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a raktárak csupán a 
kenyeret és a lovak száraztakarmányát — ez utóbbit sem mindig! — bizto
síthatták. A szálastakarmányt a helyszínen kellett előteremteni. Azt viszont, 
hogy valamely hadszíntéren mennyi a takarmány, előre látni soha nem 
lehetett, hiszen az az időjárástól és attól függött, hogy a háború mennyire 
merítette ki a vidéket.30 

Korlátozta a véletlen szerepét a szállítás és a mozgás biztonságának 
megnövekedése is. A pusztán lábaira utalt hadsereg mozgása sokkal lassúbb, 
bizonytalanabb és veszteségesebb mint azé, amelyiket vasúton szállítanak. 
De a jobb utakon maga a menet is biztonságosabbá vált és így is csökkent 
az előre nem látható tényezők szerepe. 

Csökkentette a bizonytalansági tényező szerepét a távíró is. Hiszen köny-
nyebbé vált a hírváltás, a kölcsönös tájékoztatás és a parancsadás. -

Nem volt jelentéktelen a vezetés biztonságának megnövekedése szempont
jából a térképészet fejlődése sem. Mindennapos volt a régebbi időkben, 
hogy a tájékozódás hiánya miatt csapatok tévedtek el, és nem hajtották 
végre feladatukat, de az sem volt ritka, hogy a parancsnok egészen más 
tereppel találta magát szembe, mint amire számított. A térképészetnek 
Waterloo és Königgrätz között végbement fejlődése nyomán a hadsereg olyan 
térképekre tett szert, amelyek a hadászati és a harcászati vezetés igényeit 
egyaránt kielégítették. 

Természetesen nem arról van szó, mintha a felsorolt tényezők összhatá
saként a véletlen teljesen kiküszöbölődött volna a habomból, pusztán csak 
arról, hogy hatáskörlete szűkebbé vált, és teljesen igaz, amit Moltke a hadá
szatról írt ragyogó kis cikkében a hadvezér ténykedéséről állít: „Egy ismert 
és egy ismeretlen tényezővel — tudniillik a saját és az ellenség akaratával 
— való számvetéshez a tényezőknek még egy harmadik csoportja is társul: 
időjárás, betegségek, vasúti szerencsétlenségek, félreértések és tévedések, 
röviden mindazok a hatások, amelyeket — nevezzük őket véletlennek, sors
nak vagy magasabb rendelésnek — nem az ember teremt, de nem is ural
kodhatok felettük." Mindazonáltal mégsem a valk véletlen uralkodik a há
borúban. A valószínűség törvényei szerint az előnyös és hátrányos vélet
lenek egyformán oszlanak el a két félnél „és annak a hadvezérnek, aki, ha 
nem is a lehető legjobbat, mindenesetre az ésszerűt rendeli el, kilátása lőhet 
a sikerre."31 

Az „ésszerűt" elrendelni, írta a maga tömör stílusában a hadtudomány
nak ez a legszófukarabb alakja s úgy érezzük, hogy itt két dologra gondolt. 
Az egyik, hogy a háborút nem a zseniális felvillanások döntik el, hanem 
a józan észre hallgató, nyugodt, megfontolt mérlegelés, a másik pedig, hogy 
nemcsak azért ésszerű valami, mert nem ellenkezik a háború általános el
veivel általában, hanem azért is, mert az adott körülmények között gya
korlatilag kivihető és technikailag helyesen van megoldva. Amint más he
lyen írja: ,,A háboniban nem annyira az a fontos, hogy mit csinálunk, hanem 
az, hogy hogyan."32 

Az új körülmények között, amikor a társadalmi környezet és a technikai 
újítások következtében az eszközök is gyökeresen átalakultak, a hogyan 
kérdése valójában elsőrangú kérdéssé vált. Témánkból következik, hogy a 
taktikai eljárásoknak a fegyvertechnika fejlődése folytán szükségessé váló 

29 Lásd: Mezőgazdasági termelés, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század második 
felében c. könyvem 106. és köv. o. 

30 Uo. 54. és köv. o., va lamin t 70. és köv. o. 
31 über Strategie. MW. II./2. 292. o. 
32 Uo. 171. o. 
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átalakításával nem foglalkozhatunk és pusztán a hadászati vezetés idősze
rűvé vált átalakulását tekinthetjük át.33 

A hadászati vezetésnek különösen három területén váltak szükségessé új 
megoldások és módszerek: a felvonulás és a mozgósítás megszervezésében, a 
menettervezésben és a seregvonat irányításában. 

A vezérkarok egyik legfontosabb szekciója a vasúti szállítási osztály lett,3'1 

ahol aprólékos pontossággal és gondossággal számították ki a mozgósítással 
és a felvonulással kapcsolatos vasúti szállítások tervét és menetrendjét. 
Soha nem szünetelő, až eredményeket újra s újra ellenőrző és a változó 
viszonyokhoz alkalmazkodó munka volt ez, amelynél nemcsaík a gyors ütemű 
vasútépítések nyomán bekövetkező változásokhoz kellett igazodni, hanem a 
folyton módosuló katonapolitikai helyzethez is. Ez a munka semminemű 
zsenialitást nem kívánt — szorgalmat, pontosságot és lelkiismeretességet 
annál többet. Maga a tervező munka pedig elszemélytelenedett, mondhatnók 
intézményesedett : a felvonulási és utánszállítási terv Napóleonnak a leg
kisebb részletekre kiterjedő, szinte személyes munkája volt, most Moltke, 
még kevésbé Benedek, a technikai kidolgozásban nem vett részt.35 

Kis dolognak látszik, de a hadvezetés növekvő racionalitásának prob
lémája szempontjából nem jelentéktelen az a módszerbeli segítség, amit a 
hadsereg a vasutáktól kapott. A hadsereg mozgásának, főleg pedig a vonat 
ingajáratának megszervezésében, ahol különböző irányú és sebességű moz
gások összehangolásáról volt szó, igen sokáig hiányoztak az exakt számítási 
eljárások. A vasutaknál, ahol a szerelvények imozgásánalk pontos áttekintése 
döntő fontosságú volt, hamarosan rájöttök a grafikonon történő ábrázolás 
és kiszámítás előnyeire. így keletkeztek a menetrend^grafiíkonok. A vasúti 
hatóságokkal szorosan együttműködő vezérkari tisztek és hadbiztosok innen 
kapták az ötletet a menet- és szállítási grafikonok kidolgozásához.36 

A háborúnak mindig is fontos részét alkotta a menet, tartamában pedig 
minden .más katonai cselekményt felülmúlt, mint Moltke írja: „Az ütközet 
a hadsereg működésében csupán egy pillanat — bár 'kétségtelenül a legfon
tosabb pillanat —, a menet egész életét kitölti."37 Régebbi időkben a menet
tervezés nem állt másból, mint az egy menetvonalon menetelő hadsereg 
indulási és érkezési idejének rögzítésiéből. Ehhez járult Napóleon (koráiban 
a különböző útvonalakon menetelő oszlopok egyesítése a csata előtt. Bár a 
pontos menettervezés ilyen körülmények között általános követelménnyé 
vált, Napóleonnak részben számvetésen, részben azonban zseniális intuíció-

33 Egyébkén t úgy tűnik , hogy a hadásza t i vezetés j o b b a n a lka lmazkodot t a megvál tozot t 
v iszonyokhoz, m i n t a ha rcásza t i vezetés . Porosz részről az 1866-os h á b o r ú harcásza t i k i é r t é 
kelése elég ' l ehangoló e r edménnye l zárul t . Csak egy m o n d a t a h iva ta los had tö r t éne t i b í rá 
la tbó l : „A csapatveze tés azon alapelvei , ame lyek szer in t porosz részről e l jár tak , a leg
különbözőbb vona tkozásokban cé lszerű t lennek b i zonyu l t ak . " (MW. II./2. 69. o.) — A fegy
v e r n e m e k együ t tműködésé rő l , a h a r c á s z a t n a k erről az igen fontos vona tkozásá ró l a k i r á ly 
hoz í r t m e m o r a n d u m á b a n i lyen lesúj tó vé l eménnye l vol t Mol tke : ,,A gyalogság tel jesí t
m é n y e minden tekintetben, mene tben és h a r c b a n e l sőrangú volt. A tüzérségtő l elégtelenül , 
a lovasságtól egyá l ta lán n e m támoga tva , e re jének t u d a t á b a n mindenü t t önál lóan lépet t fel, 
és tüzét á l l andóan a l k a l m a z t a az el lenséggel s zemben . " (Uo. 74. o.) — A kérdés megí té lése 
osz t rák v iszonyla tban igen nehéz, mivel szemben a porosz vezé rka r ra l , ame ly egy győztes 
h á b o r ú u t á n n y u g o d t a n t á r h a t t a fel a h i b á k a t —, az osz t r ák vezérkar , az osz t rák h a d s e r e g 
t ek in té lyének m e g m a r a d t foszlányait megőrzendő , minden felelősséget B e n e d e k r e hár í to t t , 
e lzárva így a hilbák k i j av í t á sának útját , de az u t ó k ö r s z á m á r a is megnehez í tve az á l lás
foglalást . 

34 1866 u t án egy ideig a porosz n a g y v e z é r k a r b a n tény legesen a vasút i szál l í tás i osztály 
vált a legfontosabb szekcióvá, ahol a vasú t i szál l í tás t e rvén messze tú lmenően , a mozgósí tás 
és a felvonulás t e rvé t is kidolgozták. Kessel: i. m. 606. o. 

35 Az oroszországi hadjárat felvonulási tervének elkészítésénél például Napóleon egyes 
szállítóoszlopok: menetére és sütödék telepítésére is intézkedett. (Lásd: Az élelemellátás kér
dése Napóleon oroszországi hadjáratában. 554. és köv. o.] — Hangsúlyozzuk azonban, hogy 
Moltke csak a technikai munkálatokban nem vett részt, egyébként a felvonulási terv el
készítését közvetlenül irányította, és a vasúti szállítás szempom ttjai döntően befolyásolták 
hadműveleti tervét. Minderről később. 

36 Lásd : Hadseregéle lmezés , logisztika és s t r a t é g i a . . . c. t a n u l m á n y o m 267. és köv. o. 
37 MW. II./2. 17. o. 
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jám alapuló menetterveit egyik vezérkar sem tudta utána csinálni. A dolgok
nak ilyetén való állása szinte természetes volt a térképek akkori állapota 
mellett, hiszen a pontos mérést és számvetést csak korlátozott mértékben 
engedték meg. Éppen ezért a hadászati érzék döntő hatással volt a menet
tervezésre. Ez az állapot azonban nem maradhatott meg akkor, amikor a 
koncentrikus előnyomulás előtérbe kerülésével az önállóan menetelő had
testek és hadseregek vezérkarainak maguknak kellett pontos menetterveket 
alkotniuk. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy olyan rendkívül kényes fel
adatot keliett megoldani, mint a külön menetelő oszlopóknak a csatában, 
valamint az ellenség arcvonalán és szárnyán való egyidejű összevonása, 
beláthatjuk, hogy a menettervezés a vezérkari szolgálat legïfontosabb ré
szévé vált. 

Épp ezért a vezérkari kiképzésben a legelőkelőbb helyet a menettervezés 
kapta.38 A menetoszlopok hosszúságának pontos megállapítása, az elvonulás! 
idő figyelembevételével az indulás, a besorolás és az érkezés idejének pon
tos meghatározása képezte a hadgyakorlatok, főképpen azonban a vezérkar 
harcászati utazásainak legfontosabb tárgyát: „A vezérkar harcászati uta
zásainak a tárgya a csatához való menet, az összevonás és a felfejlődés, 
röviden a csata bevezetése, azaz mindaz, ami békében egyáltalán megtanul
ható; a csatát ugyanis éppoly kevéssé lehet a harcászati utazásokon gya
korolni, mint a csapatgyakorlatokon."30 A menettervezés rendkívüli fontos
ságára hívja fel a figyelmet Moltkénak ez a kijelentése: „Szükséges, hogy 
az ütközethez vezető menetek rendjét legkisebb részletedben is ellenőrizzük. 
Csakis a rendelkezésre álló utak és azok pillanatnyi állapota, az ebből adódó 
valóságos oszlophosszak és a különböző fegyvernemek megszabott sorrendje 
alapján lehet megmondani, hogy egy hadosztály vagy egy hadtest egyáltalán 
elérkezik-e, és hogyan érkezik az ellenség elé, és hogy mindjárt az ütközet 
kezdetén annyira szükséges tüzérség kifejttheti-e hatását, avagy nem.'"''0 

A hadsereg élelemellátásának és az utánszállításnak új eszközei és formái 
is új megoldásokat kívántak az ellátószolgálat megszervezésében. Különösen 
az élelemszállító oszlopok és a hatalmasan megnövekedett loszeroszlopok 
ingajáratának a vasúti végállomás és a csapatok közötti megszervezése kí
vánt racionális megszervezést. Hogy a probléma ilyen szempontból meny
nyire sürgető volt, azt mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az előbb em
lített menet-, illetve szállítási grafikont a hadbiztosságok előbb alkalmazták, 
mint a vezérkarok/'1 

De a régivel merőben ellentétes szemlélet kezdett meghonosodni a hadá
szati vezetés és az ellátó szolgálat viszonyában is. Kezdték felismerni, hogy 
a háborús cél elérése érdekében sokkal nagyobb együttműködés szükséges 
közöttük, mint amilyen a múltban volt. Az együttműködés ugyanis igen 
gyenge lábakon állt azóta, hogy a XVII—XVIII. században nagyrészt pol
gári vállalkozókra bízták a hadseregek élelemellátását. A törekvés most az 
lett, hogy a csapat- és vezérkari tisztekben kifejlesszék az ellátás szempont
jait jobban figyelembe vevő gondolkozást, az ellátó szolgálat tisztviselőit 
pedig alaposabb katonai kiképzésben részesítsék és alkalmat adjanak nekik 
szakmájuk gyakorlására békegyakorlatokon. Ez utóbbi annál is inkább szük
séges volt, mert — amint Molke írja — ,,Minden, amit az élelemellátás
ról eddig írtak, pusztán elméleti síkon mozog, pedig az ellátó szakmának az 
előre kiszámíthatatlan, végtelen sok egyedi esetben való alkalmazása az 

38 Uo. 219. O. 
39 Uo. 47. o. 
'«0 Uo. 249. O. 
41 Lásd : Hadseregéle lmezés , logiszt ika és s t ra tégia . . . c. t a n u l m á n y o m 269. o. 

368 



igazi művészet. Itt nem segít az elmélet és esetleges egyedi esetekre meg
oldást találni, magas fokú körültekintést, gyors elhatározást és akaraterőt 
követel." Az ellátó szolgálatban való kiképzés békében talán még nehezebb, 
mint a harcra való kiképzés, és a csapatgyakorlatok alig alkalmasak az 
ellátó szolgálat gyakorlására. Egyedül a vezérkar harcászati utazásai nyúj
tanak alkalmat az ellátó szolgálat tiszt jelnek, hogy ,,a naponta kialakult 
hadműveleti helyzetnek megfelelő rendszabályokat néhány órán belül pa
pírra vessék."42 Ezért javasolta Moltke 1854-ben, majd 1860-ban, hogy von
ják be az ellátó szolgálat tisztjeit a vezérkar harcászati utazásaiba. Jellemző 
a mélyen gyökerező előítéletre, hogy a honvédelmi miniszter a javaslatot 
csak 1869-ben fogadja el.43 

II. AZ 1866. ÉVI CSEHORSZÁGI HADJÁRAT LEFOLYÁSA44 

1. Erőviszonyok és az osztrák vereség okai 

A hadtörténeti irodalomban, különösen pedig az osztrák munkákban 
szinte általánosan elfogadott az a nézet, hogy az 1866-os háborút nem az 
osztrák hadsereg vesztette el, hanem a politikai vezetés. Ha a háborús elő
készületeket érzékeltető számokat nézzük, ez az állítás elfogadhatónak tűnik. 
A militarista porosz állam lakosságának 3,7%-át vette igénybe katonai cé
lokra, Ausztria csak 1,8%-át. Ilyen formán a 35 millió lakosú Ausztria csu
pán 600 000 főt számláló hadsereget állított ki, amíg Poroszország a maga 
18 milliójával 680 000-et. Poroszországban az állami kiadások 28%-át tette 
ki a hadi költségvetés, Ausztriában csak 20%-át. A hadseregen belül a lo
vasság, illetve a tüzérség aránya Poroszországban 9,2, illetve 13,1%-ra 
rúgott, Ausztriában csak 7,6, illetve 9%-ra. Poroszországban évente tartottak 
hadgyakorlatot, Ausztriában 1861 óta nem volt. A gyalogság évi kikép
zési lőszeradagja Poroszországban 100 töltény volt, Ausztriában kereken 30. 
A porosz hadsereg felszerelése teljesnek volt mondható, az osztrák hadsereg 
szinte mindenben hiányt szenvedett. A porosz hadseregben minden zászlóalj 
és önálló század parancsnokának volt térképe, az osztrák hadseregben csak 
a vezérkar tisztjeinek. A porosz hadsereg mozgósítása 2 hétig, felvonulása 
2V2 hétig tartott, az osztrák hadseregé 4—4 hétig; až előbbi ütökészségét 
tehát 4V2 hét alatt érte el, az utóbbi 8 hét alatt. A felvonuláshoz Porosz
ország 5 vasútvonallal rendelkezett, Ausztria csak eggyel. Végül pedig a 
porosz gyalogság hátultöltő puskával rendelkezett, az osztrák csak elöl
töltővel. 

Az események tanulmányozása alapján azonban úgy tűnik, hogy a fel
sorolt tényezők közül egyedül a hátultöltő puskának volt döntő hatása. Mert 

42 MW. IL/2. 18. és 19. o. 
43 Kessel: I. m. 521. o. 
44 Fe lhasznál t fo r rások és i roda lom: Regele, Kessel, Friedjung, Caemerer, Lányai i. m . ; 

Moltke: B e t r a c h t u n g e n vom F r ü h j a h r 1867 ü b e r Konzen t ra t ion i m Kriege von 1866., va lamin t 
B e g r ü n d u n g d e r e r s t en V e r s a m m l u n g (MW. II../2. 277. és köv . o., va l amin t I./2. 130. és köv . o.), 
t ovábbá Moltke hadműve le t i i r a t a i a MW. I./2. kö te tében . ; Mühlmann, C: Kr ieg zwischen 
P r e u s s e n u n d Österre ich 1866. (Handbuch de r neuzei t l ichen Wehrwissenschaf ten . I . Bd.), — 
Frantz, G.: Königgrä tz (Uo. II. Bd.) : Generalstab: Ös ter re ichs K ä m p f e im J a h r e 1866., Wien, 
Gerold Verlag, 1867—69.; Grossen Generalstab: Der Feldzug von 1866 im Deutschland . Berl in, 
1867.; Rüstow, W,: Der Kr ieg von 1866 in Deu tsch land u n d I ta l ien. 2. Aufl. Zür ich . Schul theiss 
Verlag, 1866; — + + + Mol tkes Feldzugs—Entwurf 1866 u n d die Lage Benedeks am 30. J u n i 
und 1. Jul i . S o n d e r d r u c k a u s de r Deutschen Heeres -Za i tung" . Berl in , 1892.; Engels, Fr.: T h e 
Seven Week ' s War, 1866. [Engels as Mili tary Critic. 121. és köv. o.] 
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végül is a csehországi hadszíntéren az osztrák hadsereg a szász csapatokkal 
együtt 245 000 főt számlált, a porosz 254 000-et, A különbség tehát nem 
túlságosan nagy, különösen, ha azt tartjuk szem előtt, hogy Ausztria volt a 
belső vonalon, és alapjában véve védelmi háborút akart folytatni. Ami a 
mozgósítást és a felvonulást illeti, Poroszország nem használhatta ki teljes 
mértékben kedvező adottságait bizonyos politikai megfontolások miatt. Az 
osztrák hadsereg ellátása a felszerelés és szervezés minden hiányossága elle
nére sem volt rosszabb, sőt helyenként súlyos ellátási zavarok mutatkoztak 
a poroszoknál, nem beszélve arról, hogy súlyos kolerajárvány tört ki a had
seregben. A vezérkarok működésében sem mutatkozott lényeges különbség, 
sőt mintha az osztrák lett volna a jobb és két egészen kitűnő eredményt 
könyvelhetett el: a zártan előnyomuló hadsereg igen nehéz menetének pon
tos és lényegében súrlódás mentes megszervezését, valamint a visszavonulást. 
Moltke koncepcióját a porosz vezérkar nagy része egyáltalán nem értette 
meg, vezetési módszereit pedig nem tudta elsajátítani. Sőt a porosz vezérkar 
olyan műhibát követett el. amelyhez hasonlót elég ritkán lehet találni a 
hadakozás történetében: elhanyagolta a hadászati felderítést és emiatt a 
visszavonuló osztrák hadseregről több, mint 24 órán keresztül semmit sem 
tudtak. 

Hogy a harcászati vezetés és a csapatok magatartása melyik hadseregben 
volt jobb, igen nehéz lenne eldönteni, mivel a Dreyse puska gyilkos tüzével 
szemben a legjobb harcászati vezetés sem boldogulhatott és a legderekabb 
csapat is hátrálni kényszerült. Visszagondolva azonban egyik oldalról Molt-
kének a porosz hadseregről mondott bírálatára, másik oldalról az osztrák 
csapatoknak az ellenség által is elismert, több alkalommal tanúsított derék 
helytállására, arra kell gondolnunk, hogy ilyen szempontból sem lehetett 
lényeges különbség a két hadsereg között. 

Mindent összevéve tehát egyedül a gyalogság fegyverzetében fennálló kü
lönbséget kell döntőnek tartanunk. Hiszen nemcsak arról volt szó, hogy az 
osztrák csapatok minden ütközetükben rendkívül súlyos veszteségeket szen
vedték, hanem arról is, hogy osztrák részről minden hadászati elgondolás 
homokra épült és légvár maradt, hiszen nem nyerhetett a harcászatban sem 
alátámasztást, sem kiteljesítést. 

A háború lefolyása szempontjából természetesen nem volt «közömbös a 
két hadvezér, Benedek és Moltke képességeinek és egyéniségének különb
sége. Benedek, bár az osztrák hadsereg ranglétráján a legmagasabb fokra 
emelkedett és rendkívül gazdag haditapasztalatokkal rendelkezett, alapjá
ban véve csapattiszt maradt, aki ugyan nagyszerűen megállta a helyét a 
harcmezőn, de a háború elvi kérdéseihez, általában a magasabb hadvezetés
hez nem volt érzéke. Ezzel szemben Moltke, bár haditapasztalata alig volt, 
rendkívül elmélyült szellemi munkával szinte az íróasztalnál képezte ki 
magát hadvezérré és a hadtudomány elsőrangú teoretikusává. Nem volt 
dinamikus egyéniség, nem személyiségéneik erélyével és latbavetésével ha
tott, mint Napóleon, hanem jellemének állandóságával, kristálytiszta logi
kájával és szellemének folytonosan mérlegelő, a legkisebb részletet is figye
lembe vevő, ugyanakkor a nagy összefüggéseket soha szem elől nem tévesztő 
munkájával. A hadviselés éppen beköszöntő gépi korszakának első és egyik 
legnagyobb reprezentánsa, aki irodájában,.távol a csatatér zajától irányította 
százezres tömegek harcait. 

Ami most már az 1866-os hadjáratot illeti, nehéz lenne eldönteni, hogy 
Benedek helyén Moltke el tudta volna-e kerülni a vereséget, abban azon
ban szinte biztosak vagyunk, hogy az ő helyén Benedek, ha győzött volna 
is, nem úgy győzött volna, ahogyan az Königgratznél történt! 
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2, Haditervek 

Gyakran előfordul, hogy miután a hadtörténet kutatójának sikerült re
konstruálnia valamely háború összes katonai tényezőjét, kénytelen megálla
pítani, hogy a hadvezér döntése nem felelt meg a helyzetnek, katonai szem
pontból kifogásolható. Ilyen esetekben azután nem egyszer gyorsan ki
mondják az ítéletet: a hadvezér nem értette szakmáját — rossz hadvezér 
volt. Mindössze egyről feledkeznek meg: megvizsgálni azt, hogy a döntés
ben milyen nem katonai, elsősorban politikai motívumok játszottak közre. 

Clausewitz igen sokat foglalkozott a háború és a politika viszonyával, sőt 
koncepciójának alapgondolata a filozófiai értelemben vett abszolút, ideális 
háborúnak, valamint a történetileg adott, a politika hatása alatt álló hábo
rúnak a megkülönböztetése volt. Művének a haditervről szóló 8. könyvében, 
„A háború a politika eszköze" című résziben írja, hogy a háborút befo
lyásoló társadalmi és szubjektív tényezők a háború fogalmában olyan ellent
mondást idéznek elő, „amelyet a filozófiai értelem feloldani nem tud. Meg 
kell keresni tehát azt az egységet, amelyhez ezek az egymással ellentétes 
elemek odakapcsolhatok . . . Nos, ez az egység az a fogalom, hogy a háború 
a politikai érintkezésnek pusztán egy része, tehát semmiképpen sern önálló 
dolog.. . így tehát a háborút soha nem lehet elválasztani a politikai érint
kezéstől, s ha ez a vizsgálódásban mégis megtörténik, akkor a viszonylato
kat összekötő fonalakat szakítják el és egy értelem és cél nélküli dolog áll 
elő." A háború „nem követheti saját törvényeit, hanem egy másfajta egész 
részének kell tekinteni — s ez az egész a politika."45 

Clausewitznek ez a megállapítása az 1866-os háború esetében is helytálló. 
Mert ismerve a földrajzi- és az erőviszonyokát, általában a katonai tényezők 
összességét, a politikai tényezők hatását figyelmen kívül hagyva, nehezen 
tudnánk megérteni, hogy a szembenálló felek miért nem a háború elveinek 
és az adott katonai helyzetnek megfelelően készítették el haditerveiket. 

Az osztrák haditerv. Ami Ausztria hadászati lehetőségeit illeti, kézen
fekvő lett volna, hogy hadseregével Észak-Csehorszagban vonuljon fel, 
ahonnan a szövetséges Szászországon keresztül közvetlenül veszélyeztethette 
T-Tolna a szász—porosz határtól mindössze 6 menetnyire fekvő Berlint. De 
Észak-Csehországból igen kedvező hadműveleti irányok adódtak Szilézia 
felé is. Egyébként is a vidék ideális felvonulási terep, hiszen gazdag, vasút
hálózata megkönnyíti az utánszállítást, azonkívül a nehezen járható Lausitz 
hegység és az Öriás hegység északról fedezi. Prága, Theresienstadt, valamint 
Josefstadt várai pedig biztosítják a hadsereg gyülekezését. Itt a hadsereg 
jelenléte politikai szempontból is fontos, mivel megkönnyíti Szászország 
számára az állásfoglalást és Ausztriával kötött szerződésének betartását/10 

Az osztrák hadsereg mégsem Észak-Csehországban vonult fel, hanem 

45 Vom Kriege 8. könyv, 6. fej., B. pont, 640. és 641. o. — Lenin Clausewitznek ezt a gon
dolatát igen fontosnak tartotta és a icövefckező megjegyzést fűzte hozzá: ,,A háború = az 
egésznek egy része — az egész = a politika." A háborúról, a Vom Kriege magyar kiadása. 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1962. II. köt. 509. o. 196. jegyzet.; — A politiika és a hadászat kap
csolatának szorosságát még jobban megvilágítja Clausewitz egyik levelének alábbi részlete: 
„A nagy hadászati tervek fő irányvonalai legnagyobbrészt politikai természetűek. . . Az 
egész haditerv közvetlenül a két hadviselő állam politikai létéből, valamint a többi állam
hoz való viszonyából kele tkezik. . . A politikai elem a hadjárat egyes részein is áthúzódik, 
és aligha akad a háborúnak valamilyen nagy eseménye, mint pl. egy csata stb. —, ahol 
valamelyes befolyása nem mutatkoznék meg. Ennek a felfogásnak megfelelően, valamely 
nagy hadászati elképzelés egészének tisztán katonai megítéléséről, valamint tisztán katonai 
vonatkozású tervezéséről beszélni sem lehet." (Kiemelés tőlem — P. G.) A háborúról. 
II. köt. 509. o. 195. jegyzet. 

í6 Moltke 1860. és 1865. évi emlékiratai. MW. 1/2. 10. és 32. o. 

371 



Morvaországban, Olmütz és Brünn körzetében gyülekezett. A morvaországi 
felállás egyetlen katonai előnye az volt, hogy Bécset fedezte. Persze Bécs 
akkor lett volna igazán biztonságban, ha az osztrák hadsereg Csehországból 
Berlin, esetleg Szilézia felé támad. Erre azonban merőben politikai okok 
miatt nem gondolhattak. Egyrészt az európai, főleg azonban a németországi 
viszonyokat szem előtt tartva, a kezdeményezés megragadása és a támadó 
háború elindítása nem lett volna ajánlatos, mert a belőle származó katonai 
előnyöket jóval felülmúlták volna a politikai hátrányok. Ezenkívül a szá
szókkal kötött szerződés alapján országukat nem tehették ki a háború pusz
tításainak, és nem változtathatták hadszíntérré. Végül pedig, mint legsú
lyosabb érv esett latba, hogy el akarták 'kerülni a háborút, vagy legalábbis 
késleltetni kitörését, a csehországi felvonulás azonban — éppen veszélyes 
volta miatt — azonnal kiváltotta volna Poroszország reakcióját. 

Maga a haditerv igen egyszerű volt: a földrajzi viszonyokból adódó belső 
vonal előnyeinek kihasználásán és a Szászországtól Szilézdáig megosztottan 
álló porosz hadsereg egyes részeinek excentrikus csapásokkal történő meg
semmisítésén alapult. Miután a hazáját feladó és Csehországba visszavonuló 
szász hadsereggel való egyesülés elsőrendű erkölcsi, (katonai és politikai kö
vetelmény volt, az első csapás iránya Gitschin felé önként adódott. 

Az osztrák csapatok lassú gyülekezése Olmütz körül már március elején 
megindult, a nagyobb tömegű csapatszállítások azonban csak a mozgósítás 
elrendelése, április 27. után kezdődtek el. A pénzhiány, valamint az osztrák: 
mozgósítási rendszer nehézkessége miatt a mozgósítás és a felvonulás igen 
lassan haladt s még június 20-án, a hadjárat megkezdésének napján sem 
volt teljesen ütőképes az osztrák hadsereg. Hogy ennék ellenére megkezdték 
a hadműveleteket, annak oka az volt, hogy június 16-án porosz csapatok 
özönlötték el ~á szövetséges Hessent, Hannovert és Szászországot. 

A porosz haditerv. A döntő jellegű hadműveletek legkedvezőbb iránya 
Sziléziából vezetett volna Bécs felé. A siker feltétele azonban az volt, hogy 
a sziléziai felvonulás teljes titokban menjen végbe, és a porosz diplomácia 
félrevezesse az osztrákokat, elaltassa a gyanakvásukat, végül pedig az, hogy 
a felvonulás befejeztével a támadást azonnal megkezdhessék. Minderre azért 
lett volna szükség, mivel a Bécs elleni támadás folyamán a hadsereg hátsó 
összeköttetéseit veszélyeztető Olmütz és Brünn várait külön erőikkel kellett 
volna megfigyelés alatt tartani, azaz a támadás sikere jelentős túlerőt téte
lezett fel. A túlerő biztosításának azonban csak egy módja volt, az osztrá
kok megelőzése, aminek alapfeltétele viszont az volt, hogy a porosz diplo
mácia biztosítsa az időt a mozgósításhoz és a felvonulásihoz. Méghozzá elég 
tekintélyes időről lett volna szó, tekintve, hogy a Sziléziába vezető két vasút
vonalon a felvonulás csak igen lassan folyhatott volna. Miután mindezeket 
a feltételeket a politikai vezetés nem teljesíthette, a vezérkar nem is gon
dolhatott a terv megvalósítására. 

Nem maradt tehát más hátra, mint a hadsereg zömének Lausitzban és B 
szász határon, kisebb erőknek pedig Sziléziában történő felvonulása. így 
tehát három ponton vonult fel a porosz hadsereg : szász határon Torgau vidé
kén, Lausitzban Görlitznél és Sziléziában Schweidnitznél. 

Mint említettük, igen nagy előnyt (biztosított Poroszország számára, hogy 
mozgósítási rendszere jobb volt és hogy több vasútvonal állt rendelkezésére 
a felvonuláshoz. így a porosz hadsereg a harckészültség elérésben megelőz
hette az osztrákot, aminek óriási politikai előnyei is voltak : az osztrákoknak, 
ha valamiképpen ki akarták egyenlíteni a poroszok fölényét a mozgósítás
ban és a felvonulásban, előbb kellett elkezdeni a mozgósítást, ami azonban 
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egyet jelentett azzal, hogy vállalják az agresszor szerepét. Az alábbi kis 
táblázat jól mutatja a porosz mozgósítási és felvonulási rendszer fölényét: 

Osztrák Porosz 
Megjegyzés A mozgósítás részről felvonult (fő) 
Megjegyzés 

8. napján 
14. nap ján 

18. nap ján 
25. nap ján 

28. n a p j á n 
42. nap ján 

50 000* — 
74 000** 33 000 

117 000+ 143 000 
159 000° 285 000 

179 000° 285 000 
239 000° 285 000 

* Csehországi csapatok 
** A szász kont ingens csat
lakozásával 
+ Galíciából, Morvából és 
Ausztriából érkező csapatók
ka l 
° Magyarországról és 
Ausztriából érkező csapa
tokkal 

Látható tehát, hogy a mozgósítást később kezdő Poroszország a mozgósí
tás 18. napján már nagyobb hadsereget vonultathatott fel, mint az osztrák, 
s egy hét múlva egész hadserege elérte a menetkészültséget. Az osztrák had
sereg ezzel szemben csak a 42. napon lett menetkész. Az is látható a táblá
zatból, hogy a porosz hadsereg számára a támadás elkezdésének legkedve
zőbb időpontja a 18. és a 42. nap közé esik.47 

Mindez azonban csak akkor áll, ha a mozgósítás lés a felvonulás az előre 
kidolgozott terv szerint szinte egybeolvadva megy végbe. Azonban éppen, 
mert el akarták kerülni a háború elindításából eredő politikai hátrányokat, 
a mozgósítást apránként hajtották végre, még azután is, hogy Ausztria áp
rilis 27-én nyílt mozgósítást rendelt el. 

Persze a Poroszország rendelkezésére álló sűrűbb vasúthálózat jelentősé
gét mindez nem csökkentette. Miután Ausztria előnyre tett szert a felvonu
lásban, a politikai gátló tényezők megszűnése után meg kell gyorsítani a 
felvonulást. Ez nem történhetett meg másként, minthogy nagyobb erőt vo
nultassanak fel Sziléziában, mint eredetileg tervezték. Egyébként a Sziléziá
ban alkalmazott csapatok számának szaporítását a tartomány biztonságához 
fűződő érdek is indokolta. Végül pedig azt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy Sziléziából oldalba lehetett támadni a Berlin ellen támadó osztrák erő
ket, s amíg a Lausitzból induló porosz támadás az osztrákokat bázisukra 
szorította, az innen induló támadó attól elszorította. Ilyen formán a porosz 
hadsereg arcvonala Hallétől a Neisseig terjedt és hossza 400 km-t tett ki. 

Ily módon tehát a kezdetben Szászország határán és a bausitzban terve
zett összpontosításból az erők megosztása lett, méghozzá szokatlanul széles 
kiterjedésben. 

47 MW. I./2. 74. o. 
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3. Megindulási helyzet és az első hadműveletek 

Június 20-án a két fél helyzete a következő volt (6. sz. ábra.) : 

<o 
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6. sz. ábra. Helyzet 1866. június 20-án 
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OSZTRÁK—SZÁSZ HADSEREG. Parancsnok: Benedek táborszernagy 
vezérkari főnök: Henikstein tábornok. 

Főerők: Benedek parancsnoksága alatt 180 000 fő (6 hdt. + 5 lov. ho. + 
hds. tart. tü.) Olmütz—Brünn körzetében. 

Osztrák—szász csoport. A szász trónörökös parancsnoksága alatt kb. 65 000 
fő (2 hdt.), az Iser mentén. 

POROSZ HADSEREG. A porosz király parancsnoksága alatt, vezérkari 
főnök : Moltke tábornok. 

Elba-hadsereg. Herwarth von Bittenfeld tábornok parancsnoksága alatt 
46 000 fő (3 gy. ho. + 2 lov. ho. + tü.), Szászországban, Drezda környékén. 

1. hadsereg. Frigyes Károly herceg parancsnoksága alatt 93 000 fő (1 hdt. + 
4 hdt. köteléken kívüli ho. + lov. hdt. + tü.) Lausitzban, Görlitz vidékén. 

2. hadsereg. Frigyes Vilmos trónörökös parancsnoksága alatt 115 000 fő 
4 hdt. + 1 lov. ho. + tü.), Sziléziában, Landeshut és a Neisse között. 

A porosz hadsereg igen széles felvonulása több oldalról éles bírálatot vál
tott ki. Magában a porosz vezérkarban, sőt Moltke legszűkebb környeze
tében is veszélyesnek tartották az erőknek ilyen megosztását. Moltke azon
ban kitartott elgondolása mellett. A széles kiterjedést ugyanis két körülmény 
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tette elkerülhetetlenné: 1. az osztrák hadsereg időelőnye a felvonulásban, 
amit csak gyors, tehát széles arcvonalon történő félvonulással lehetett ki
egyenlíteni; 2. az osztrák főtámadás várható iránya Berlin volt ugyan, de 
semmi biztosíték sem volt arra nézve, hogy nem támad-e Szilézia felé. Tehát 
gondolni kellett mindkét irány fedezésére.48 

°Olmüh. 

v^Brunn 

\ V Lundènburq 

7. sz. ábra. összevonás az Iser-nél 

Miután az osztrák hadsereg június 20-án elindult Morvából és Csehor
szágba vonult, esetleg meg lehetett volna tenni, hogy Sziléziaiból Lausitzba 
szállítsanak át csapatokat. Eltekintve azonban attól, hogy jelentékenyebb 
erők átszállításához 6—8 nap kellett volna, Lausitz erdős és mocsaras vidéke 
nagyobb erők összevonását nem tette lehetővé. Ezenfelül a Lausitz hegység 
és az Óriás hegység között az áthatolásra alkalmas terep 35—40 km-re zsu
gorodott össze, ami azt jelentette, hogy a Csehországba benyomuló hadsereg 
csak mélyen elnyúlva menetelhetett, úgyannyira, hogy a zöm legfeljebb az 
elővéd.harcbalépését követő második-harmadik napon fejlődhetett volna fel 
a harchoz. 

Egyébként annak a veszélye, hogy az osztrákok, kihasználva a belső vonal 
előnyeit, a porosz erőket külön-külön verik meg, nem volt túlságosan nagy. 

48 Június első hetében például olyan híreket kapott a 2. hadsereg, hogy a Morvában fel
vonult osztrák lőerő Szilézia ellen készül támadni. A hadsereg vezérkari főnökének sür
getésére Moltke megerősítette a hadsereget egy hadtesttel és hozzájárult a hadsereg bal 
szárnyának a Neisseig való kiterjesztéséhez. Így tehát a kiterjedés még nagyabbá vált. 
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Világosan kitűnik, ez a 7. sz. ábrából, amelyen sematikusan ábrázoljuk 
a június 15-i helyzetet. Láthatjuk, hogy azonos indulási időt véve a Torgau-
nál, tehát a legmesszebb álló Elba-hadsereg a 9., a Morvában álló osztrák 
hadsereg viszont csak a 12. napon érhet el az Iserhez. Az a körülmény, hogy 
a Torgaunál álló Elba-hadsereg 180 km-re, azaz 9 menetnyi távolságra, az 
osztrák hadseregnek Wildenschwerthnél levő éle viszont csak 120 km-re, azaz 
6 menetre van az Isertől, nem szabad, hogy megtévesszen, mert a hadsereg 
Lundenburgnál álló vége további 120 km-re, összesen tehát 240 km-re áll 
az Iserrtől. Az egész hadsereg tehát csalk 11—12 nap múlva fejlődhet fel harc
hoz az Isernél. így tehát az Elba- és 1. hadsereg 5 hadtestje az osztrák zöm 
megérkezése előtt egyesülhetett volna az Isernél. Ezzel az erővel szemben az 
osztrákoknak legalább 6 hadtestet kellett volna bevetniük, de még ebben 
az esetben is igen kérdéses, hogy a porosz gyalogsági fegyver fölényét szem 
előtt tartva, tudtak-e volna eredményt elérni. Hat hadtest kijátszása viszont 
azt jelentette volna, hogy a 2. porosz hadsereg négy hadtestjének feltartására 
pusztán két hadtest marad. Mindent összevéve tehát a széles arcvonalon tör
ténő felvonulás és az erők megosztása indokolt volt és nem járt azzal a ve
széllyel, hogy az osztrákok összevont erőikkel döntő csapást mérhessenek a 
felvonult porosz hadseregek bármelyikére. Moltke számvetéseit a bekövet
kező események fényesen igazolták/*9 

ü» A porosz vezérkarnak a széles felvonulással azemben megnyilvánuló ellenállásáról 
Kessel ír idézett müvének 454—456. oldalán. Rendkívül érdekes az eseményeket Angliából 
figyelemmel kísérő Engels véleménye. A következőket írta a Manchester Guardian június 
20-ikL számában a porosz felállásról: „Nos az ilyen megosztás nemcsak a vezetés egységét 
bontja meg, hanem gyakran azt is maga után vonja, hogy két hadsereg különböző had
műveleti vonalon nyomul előre, kombinált mozdulatokat hajt végre és egyesülésük pontja 
az ellenség hatáskörletén belül esik; más. szavatekal tehát, megosztva tartani az erőket és 
amint lehet, egyesíteni őket. A poroszok 1806-ban, az osztrákok 1859-ben ugyanezt csinálták 
és vereséget szenvedtek." A Manchester Guardiannak július 3-án, tehát a königrätzi csata 
napján megjelent számában írja: „Tegyük fel, hogy egy fiatal porosz zászlóst hadnagyi 
vizsgálján megkérdezmek, hogy miként kellene egy porosz hadseregnek Csehországot el-
özönlenie. Hegyük fel, hogy a fiatal tiszt ezt válaszolná: a legjobb eljárás az lenne, ha 
csapatainkat két egyenlő részre osztanánk és az egyik részt az Óriás-hegység nyugati, a 
másik részit a keleti oldalán küldenénk előre és Gitschinnél egyesítenénk őket. Mit szólna 
ehhez a vizsgáztató tiszt? Felvilágosítaná a fiatal tisztet, hogy terve a hadászat két leg
fontosabb törvényét szegi meg: először azt, bogy soha ne osszuk meg úgy. csapatainkat, 
hogy a kölcsönös támogatás lehetőségét elveszítsék, hanem tartsuk jól együtt őket; másod
szor pedig: különböző utakon történő előnyomulásnál az ellenség hatáskörletén kívü1. válasz-
szuk ki az egyesülés pontját. Így tehát a javasolt terv a legrosszabb és osak akkor jöhet 
számításba, ha Csehországban egyáltalán nincsenek ellenséges csapatok, következésképp az a 
tiszt, aki ilyen tervet javasol még a hadnagyi rangot sem érdemli meg. Nos, éppen ez az a 
terv, amit a porosz hadsereg bölcs és képzett parancsnoka alkalmazott. Szinte hihetetlen, de 
így van . . . Ha a két hadisereg vereséget szenved és kénytelen visszavonulni Csehországból, 
visszavonulása közben pedig eltávolodik a másiktól, akkor elmondhatjuk, vége a hadjáratnak. 
Ebben az esetben Benedek figyelmen kívül hagyhatja a Breslau felé visszavonuló trón
örököst (tudniillik a 2. hadsereget — P. G.) és minden erejével Frigyes Károly hadserege 
(az Elba- és az 1. hadsereg — P. G.) ellen fordulhat, amely alig kerülheti el a teljes meg
semmisítést." Július 6-án megjelent cikkében írja: ,,A hadjáratot, amit a poroszok kirívó 
hibával kezdtek el, olyan félelmetes taktikai energiával folytatták, hogy nyolc nap alatt 
győztek, utolsó jegyzetünkben említettük, hogy a poroszoknak az a terve, hogy Cseh
országot az Öriás-hegység által elválasztott két hadsereggel özönlik el, csak akkor igazolt, 
ha Csehországban nincsenek ellenséges csapatok. Ügy tűnik, Benedek tábornok titokzatos 
terve, valami ilyen helyzetet teremtett." (The Seven Week's War. 123., 133—134., 136—137. o.) 
— Tehát Engels tévedett Moltke tervének megítélésében. Tévedésében azonban a porosz 
vezérkar nagy része is osztozott, a különbség csupán annyi, hogy a porosz tisztek a helyzet 
pontos ismeretében alakíthatták ki véleményüket, míg ő a hírszolgálati irodák és az újságok 
hiányos közlései alapján. A dolog lényegét nézve azonban, tulajdonképpen igaza volt. Ha 
ugyanis az osztrákok Észak-Csehországban vonultak volna fel, a porosz terv valójában 
megvalósíthatatlan lett volna. Hogy az osztrákok üresen hagyják Csehországot, arra tény
leg nem gondolt senki. Kessel írja: „Persze a morvaországi össizevonással értékes időt 
veszített (tudniillik' az osztrák hadsereg — P. G.) és ez olyan előny volt, amely, hogy úgy 
mondjuk, ölébe hullott Moltkének és amelyet vonakodás nélkül kihasznált, amint a had
műveletek megkezdődtek." (I. m. 456. o.) — Az osztrák hadsereg csehországi felvonulásá
nak előnyeire Moltke is rámutatott. (MW. II./2. 286. o.) 
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4. A belső vonalon folytatott hadműveletek lehetetlenné válása 
a tér összeszűkülése folytán 

Nincs terünk rá, de a felvetett probléma szempontjából nem is lényeges, 
hogy részletesen foglalkozzunk az eseményekkel. Minket az érdekel itt első
sortban, hogy miként alakult a külső és a belső vonal viszonya a hadjárat 
folyamán. Ilyen szempontból viszont döntően fontos a június 28-án kialakult 
helyzet elemzése, mert ekkor vált világossá Benedek előtt, hogy a belső vonal 
kihasználására épült elgondolása kivihetetlen. Ezenkívül azonban ezért is 
érdemes foglalkozni a 28-án kialakult helyzettel, mert a körülötte folyó vita 
mindennél jobban megvilágítja azt a veszélyt, amit a hadászat formális 
elemeinek túlzott előtérbe állítása jelent. 

Röviddel a hadműveletek megkezdése után sor került a bevezető har
cokra, amelyekben egy esetet kivéve, az osztrákok mindenütt rendkívül 
súlyos vereséget szenvedték. A Drèyse pusika minden várakozást felülmúló 
hatása az osztrák csapatokat, de a vezetést is demoralizálta 'és felvetette a 
kérdést: ha ennyire nincs kilátás a harcászati győzelemre, érdemes, egy
általán lehetséges-e végrehajtani a hadászati excentrikus csapást? 

A kérdés annál is inkább jogosult volt, mert a június 28-án már hadá
szati szempontból is kétesnek látszott a hadművelet sikere. Amint a 8. sz. 
ábrán láthatjuk, az osztrák fősereg hat hadtestje ezen a napon Miletin— 
Dubenec—Josefstadt körzetében állt. A hat hadtestből 2V4 összpontosítva 
volt, a többi még eléggé megosztott állapotban. A felállás szélessége 32, 
mélysége 18—20 km. A fősereg harcérintkezésben áll a 42X41 km területen 
szétterjedt, 4 hadtestet számláló 2. porosz hadsereg elülső hadtestjeivel. 
A két hadtest erősségű osztrák—szász sereg zöme az aznap Münchengrätz-
nél elszenvedett súlyos vereség után Unter-Bautzen és Gitschán területére 
visszavonulóban, kisebb részei pánikszerű futásban. Az Elba- és az 1. porosz 
hadsereg zárt felállításban Münchengratznél. 

Ha ebben a helyzetben Benedek végre takarta volna hajtani az excent
rikus csapást, azt az eredetileg szándékolt irányban, tehát nyugat felé már 
nem tehette volna meg, hiszen oldalába és hátában kellett volna hagynia a 
2. porosz hadsereget, amellyel pedig már napok óta harcban állt. így'csak 
a 2. hadsereg ellen fordulhatott. Az összevonáshoz és a támadás megindí
tásához legalább egy napra, ahhoz pedig, hogy a támadás sikerre vezessen, 
további két, de esetleg három napra lett volna szükség. Az Isernél álló 
porosz erők azonban nem nézték volna tétlenül mindezt, hanem a 2. had
sereg támogatására indultak volna, aminek eredményeként két nap múlva 
Miletin—Arnau vonalába — tehát az osztrák hadsereg oldalába — három 
nap múlva pedig Dubenec—Josefstadt környékére, tehát a 'hadsereg há
tába jutottak volna. Az előnyomulást a jóval gyengébb és előzőleg súlyos 
vereséget szenvedett osztrák—szász hadtest alig állíthatta volna meg, de 
még késleltetni is alig lett volna módjában. A hadászati helyzet mérlegelése 
alapján tehát az excentrikus csapás sikere szinte már valószínűtlen volt. 

A harcászati körülmények mérlegelése alapján viszont már bizonyos volt, 
hogy a mozdulat nem sikerülhet, egyrészt azért, mert a nyugatról közeledő 
porosz erőket a szász—osztrák hadtestnél jóval nagyobb erő sem állíthatta 
volna meg, másrészt azért, mert 28-án Skalitznál és Burkersdorfnál az 
osztrák csapatok súlyos vereséget szenvedték, így egészen valószínűtlen volt, 
hogy másnap sikerrel támadhassanak. A harcászati körülmények miatt 
azonban a (belső vonalon folytatott hadművelet nemcsak lehetetlenné vált, 
de már nem is volt érdemes végrehajtani. Hiszen még akkor is, ha az északi 
irányú támadást az Isernél levő porosz erők nem zavarják, a porosz csapa-
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tok harcászati fölénye miatt végrehajtását nem kísérhette siker. Akkor 
pedig mire lett volna jó a támadás?50 

Mindent összevéve, Benedek eredeti elgondolásának realizálását sem a 
harcászati, sem a hadászati körülmények nem engedték meg. Bekövetkezett 
tehát az a pillanat, amikor a központi felállásban rejlő lehetőségek kitelje
sítésére már nem volt mód, a belső vonal előnye elenyészett és komoly for
mában (kezdett kibontakozni az ellenséges átkarolás veszélye. Ebben a hely
zetben Benedek számára nem maradt más választás, mint a visszavonulás 
elrendelése. 

A hadtörténeti irodalomban heves viták folytak június 28-ról. Egyesek 
helyeselték Benedek eljárását, mások élesen támadták. Az utóbbiak, anélkül, 
hogy beleélték volna 'magukat a 28-án kialakult helyzetbe, pusztán a hadá
szat formális elemeit tartva szem előtt, számonkérték Benedektől a belső 
vonalban rejlő előnyök ki nem használását. Pedig térképet és körzőt elővéve, 
pillanatok alatt beláthatták volna, hogy erre már nem volt lehetőség. Ebből 
is látszik, hogy mennyire igaza volt Clausewitznek, amikor szembeszállt 
azokkal, akik a formális elemek hangsúlyozásával akartak a hadászatnak 
tudományos tekintélyt biztosítani.51 

5. „Az elérhető legtöbbet nyújtja a hadászat, 
ha a csatában egyesíti a megosztott erőket" 

Miután a porosz sereglovasság elmulasztotta a hadászati felderítést, a 
'harcérintkeziés megszakadt az ellenséggel és a hadvezetőség két napig teljes 
tájékozatlanságban volt hollétéről. Ilyen körülmények között Moltke azt tar
totta helyesnek, hogy addig is, amíg tisztázódik a helyzet, a hadsereg cso
portosításán lényegesen ne változtassanak — a 2. hadseregén semmi esetre 
sem. Elhatározását bizonyos fokig az indokolta, hogy július 2-án a csapatok
nak feltétlenül pihenőt kellett biztosítani, az erősen lemaradt seregvonatot be 
kellett várni s általában rendezni kellett az ellátást, amely a szakadatlan 
előnyomulás következtében kihagyóan működött. Döntően azonban hadászati 
okok miatt törekedett Moltke iá megosztottság fenntartására. Feltételezése 
szerint ugyanis az ellenség Königgrätz és Josefstadt között az Elba mögött 
foglalt állást, amely ellen az arctámadás súlyos veszteséggel járt volna. Egye
dül tehát az átkarolástól várhattak eredményt, amihez viszont a 2. hadsereg 
az Elba mögött éppen jó helyen állt, és könnyen elérhette az ellenségnek 
Josefstadtnál feltételezett jobb szárnyát. Moltke tehát a hadsereg megosz
tottságának fenntartásával az átkarolás sikerét akarta biztosítani (9. sz. ábra). 

Véleményével azonban szinte egyedül állt és a magasabb parancsnokok, 
valamint a vezérkari tisztek zöme a hadsereg azonnali összevonását sürget
ték. Egyesek azt javasolták, hogy a hadsereget tolják el Bardubizt irányába 
és manőverrel kényszerítsék az osztrákokat állásuk elhagyásiára. Moltke 
alapvetően tévesnek tartotta ezt a gondolatot, részben mert az ellenség arc
vonala előtt végrehajtandó oldalmenetet tételezett fel, részben, mert éppen 
a döntés keresését tartotta helyesnek, nem pedig annak manőverrel való 
kitolását. Mások viszont úgy gondolták, hogy az ellenség nem az Elba mö
gött, hanem előtte áll és az lenne a legelőnyösebb, ha összevont erőkkel 
azonnal megtámadnák. Moltke erre azt válaszolta, hogy 'ha valójában így 

50 Ha viszont nem lehet t ámadn i , azaz nem lehet a pozitív célú harc i fo rmá t a lka lmazn i , 
a k k o r mi re jó a h á b o r ú t tovább folyta tni? Minden b izonnya l ennek a könyör t e l en logi
k á n a k gyöt re lmes végiggondolása kész te t te Benedeke t ké t n a p múlva , béfkét sürgető és 
F e r e n c Józsefben oly n a g y fe lháborodás t kelijő t á v i r a t á n a k e lkü ldésére . 

51 A v i tában e lhangzot t vé l emények lényegét Regele i smer te t i idézett m ű v é n e k 414. és 
következő oldalán. 
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van, a 2. hadsereg akkor is legjobb helyen áll és nem szabad kimozdítani 
helyéből. 

Csak július 2-án tisztázódott a helyzet. Kiderült, hogy az ellenség való
jában az Elba előtt áll. Sor kerülhetett tehát a döntő támadásra. Moltke 
elgondolása az volt, hogy az 1. hadsereg arcban leköti az ellenséget, az Elba-
és a 2. hadsereg pedig jobbról, illetve balról átkarolja szárnyait. 

A kiadott intézkedéseknek megfelelően az 1. hadsereg arcvonalán 3-án 
reggel 7 órakor a csata elkezdődött. A 2. hadsereg megérkezésével 11 óra 
30 pereikor számoltak, addig tehát az 1. és az Elba-hadseregnek; (ki kellett 
tartaniuk anélkül azonban, hogy minden erejüket (kijátszanak. A döntést 
ugyanis az Elba- és a 2. hadsereg egyidejű kétoldali átikarolásától várta 
Moltke. Amíg tehát az utóbbi nem érkezik meg, az ellenség bal szárnyának 
átkarolását nem szabad erőszakolni. Mindaddig az 1. hadseregen van a 
harc súlya, amelynek minél több erőt kell magára vonnia. Moltke még azt 
sem tartotta volna nagy szerencsétlenségnek, ha az ellenség visszanyomja 
az 1. hadsereget, mert így annál nagyobb hatása lett volna az átkarolásnak. 

A harcok rendkívüli hevességgel folytak. Elmúlt már dél is, de a 2. had
sereg még mindig nem érkezett meg. A porosz király és környezete már 
nyugtalankodni kezdett, Moltke azonban, biztos lévén tervének helyessé
gében, megőrizte hidegvérét.52 

52 Bismarck abból látta, hogy semmi sincs elveszve, hogy amikor szivarral kínálta Molt-
két, az elmélyült vizsgálódás után, a szivaros ember szivarropogtató ceremóniájának be
tartásával választotta ki a legjobb darabot 
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1 óra tájban az osztrák hadsereg jobb szárnyán megélénkülő tűz jelezte 
a 2. hadsereg megérkezését. A hadsereg támadása rövidesen tért nyert, ami
ben nem kis mértékben annak is része volt, hogy az osztrákok a középen 
folyó harc táplálására jelentős erőket vontak el jobb szárnyukról. Miután 
Chulm 14 óra 45 perc tájban elesett, az osztrák hadsereg helyzete tartha
tatlanná vált és megkezdődött a visszavonulás, sok esetben pánikszerű 
vissza özönlés. A visszavonulást néhány gyalogos és lovas, főleg azonban a 
tüzéregység fedezte önfeláldozó bátorsággal. 

Üldözésre nem került sor, részben bizonyos félreértések miatt, részben 
azért, mert az 1. és a 2. hadsereg koncentrikusan támadó csapatai annyira 
összekeveredtek, hogy minden tervszerű fellépés lehetetlenné vált. Emiatt, 
valamint azért, mert az Elba-hadsereg feladatától eltérően nem karolta át 
az ellenség bal szárnyát, hanem pusztán arctámadást hajtott végre ellene, 
az ellenség teljes bekerítése és megsemmisítése nem sikerült. Osztrák rész
ről a csatában részt vevő 230 000 főből 180 000 megmenekült. 

* 
\ 

Amikor Jomini az 1866-os csehországi hadjárattal kapcsolatban a lelkek
ben végbement forradalomról beszélt, nyilvánvalóan túlzott. Hiszen a vál
tozások úgy zajlottak le, hogy azokat az emberek kevés kivétellel alig tuda
tosították magukban. Maitkénéi pedig, aki irodájának csendes magányában 
a változásoknak minden elméleti és gyakorlati következményét levonta, 
nehéz lenne a legkisebb forradalmi lelkesültséget is felfedezni. 

Mindazonáltal helytelen lenne Königgrätzben csupán az osztrák ármádia 
csúfos vereségét látni. Ez egyébként sem lenne igazságos, mert amint lát
tuk, ez a hadsereg sok tekintetben igen derekasan megállta a sarat. Königg-
rätz valóságos határkő a hadakozás történetében, mert a gépi háború kör
vonalai itt bontakoznak ki először teljes élességgel. 

A hadászat elmélete szempontjából is fordulópont Königgrätz, mert rácá
folt azokra, akik belső vonalra esküdtek. Ugyanakkor túlzás lenne azt állí
tani, hogy ettől fogva a belső vonal minden előnyét 'elvesztette, hiszen Né
metország esete a két világháborúban világosan mutatja a központi felál
lásnak azt az előnyét, hogy az erőket szabadon lehet átdobni az egyik arc
vonalról a másikra. 

TE3A nEPbEÜJ 

H3MEHEHHE B3AHMOOTHOU1EHHH CTPATErHMECKOH BHYTPEHHE« 
H BHEIIIHEH AHHHH B riEPBOH nOAOBHHE XIX. BÉKA 

Pe3K>Me 

H 3 M e H e H H H BefleHHfl BOHHbl, KOTOpbie IipOHCXOflHAH BO (ppaHLjy3CK0H peBOAIOLJHH, CTH-
BHAH nepeA CTpaTernnecKHM pyKOBOflCTBOM flBe Becbiwa TpyAHOH 3aflaHH. C OAHOH CTopoHH 
HyaíHo 6wAo pemaTb Bonpoc CHaómtmm orpoMHO B03pacTaioigeH H 6wCTpo npoflBHraio-
igeňcH BnepëA apiWHH npoflOBOAbCTBHeM, OCHOBOH nero XOTH CTaAa MecTHa« 3aroTOBKa, HO 
B TO ÎKe BpeMH 6bIAH HeOŐXOAHMbI CKAaflbl H o 6 o 3 H W H n 0 f l B 0 3 npOflOBOAbCTBHH. C flpyrOH 
cTopoHbi HyjKHo 6wAO pemaTb Bonpoc KOHgeHTpaijHH pa3fleAëHHO MapuiHpyioujefi apMHH K 
6OK). 

H 3 npoÖAeMw, ynoMHHyTOH B nocAeflHioK) oHepeflb BO3HHKAO OAHO HS CaMblX 3HaHH-
TeAbHWX flOCTHJKeHHH COBpeMCHHOH BoeHHOH HayKH: nOHHTHe BHyTpíHHeň H BHeiUHeÖ AH
HHH. i locAe Toro, HTO aBTop yKa3WBaeT Ha aocTOHHCTBa H HeBwroAW oöeHX CTpaTernne-
CKHX $opM, 03HaK0MHT HHTaTCA« flucKyccHefi, B03HHKUjeH no STOMy noBOAy, KOTopan yane 
BO MHorHX cAynaax npHBeAa K a6coAioTH3aijHH O,ÍHOH HAH apyrof i (popMw. fl,aate HCKOTO-
p b i e Bb ipaSHAH TO, HTO J o m i n i BOflHIgHH 3TO nOHHTHe B BOeHHyiO H a y K y , CaM HBAHACa 
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Г Е З А ПЕРЬЕШ 

И З М Е Н Е Н И Е В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я СТРАТЕГИЧЕСКОЙ В Н У Т Р Е Н Н Е Й 
И В Н Е Ш Н Е Й ЛИНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X I X . ВЕКА 

Резюме 

Изменения ведения войны, которые происходили во французской революции, ста
вили перед стратегическим руководством две весьма трудной задачи. С одной стороны 
нужно было решать вопрос снабжения огромно возрастающей и быстро продвигаю
щейся вперёд армии продовольствием, основой чего хотя стала местная заготовка, но 
в то же время были необходимы склады и обозный подвоз продовольствия. С другой 
стороны нужно было решать вопрос концентрации разделённо марширующей армии к 
бою. 

И з проблемы, упомянутой в последнюю очередь возникло одно из самых значи
тельных достижений современной военной науки: понятие внутренней и внешней ли
нии. После того, что автор указывает на достоинства и невыгоды обеих стратегиче
ских форм, ознакомит читателя дискуссией, возникшей по этому поводу, которая уже 
во многих случаях привела к абсолютизации одной или другой формы. Даже некото
рые выразили то, что Л о т т ! водящий это понятие в военную науку, сам являлся 



HCKAtOHHTCAbHblM CTOpOHHHKOM BHyTpeHHCH AHHHH. H o 3TO HBAHeTCH OIUHŐKOH HOTOMy, 
HTO J o m i n i HCHO BHAeA AOCTOHHCTBa H HCAOCTaTKH OÖeHX $OpM. KAay3eBHU, BblCTynHA 
npoTHB Tex, KOTopwe npHAaAH OCOÖCHHO ôoAbiuoe 3HaneHHe cTpaTerunecKHM (popMaM, BO-
o6in,e reoMeTpHHecKHM 3AeMeHTaM CTpaTerHH. 

riocAe ÓHTBbi npH BaTepAoo, B03paCTaHHe HAOTHOCTH HaceAeHHH, KOAHnecTBeHHwe H 
KaHecTBeHHbie H3MCHCHHH arpapHoro npoH3BOACTBa, cryiu,eHHe AOPOJKHOH ceTH, pacnpo-
CTpaHeHHe jKeAe3Hou Aoporn, H3o6peTeHHe TeAerpa$a H cKanKoo6pa3Hoe pa3BHTHe opy-
HteflHOH TeXHHKH npHHHHHAH cAeAyroujne H3MeHeHHH B CTpaTerHH: 1. CTpaTerHH noA-
HOCTbK) OCBOÔOÎKAaeTCH OT OÔyCAOBAeHHOCTH CHaÔJKCHHH npOAOBOAbCTBHCM, 2 . yCAOBHH 
ABHîKeHHH H3MCHHIOTCH H paCHACHëHHMH MapUI CTaHOBHTCH HaCTbK) AďMe, HaCTbK) HeOÔXO-
AHMWM, 3. TeAerpacp yMeHbiuaeT onacHOCTH KOHijeHTpHHecKOH (popMw, 4. 6oAee 3$(f»eKTHB-
Hbie opyjKHH yBeAHHHBaiOT TaKíKe AOCTOHHCTBa cTpaTerHHecKoň BHeuiHeň AHHHH, 5. pa-
UHOHaAbHblH 3ACMCHT nOAyHaeT OCOÓOe 3HaneHHe B pyKOBOACTBC rioCAeACTBHH BCerO 3TO-
ro, OTpa>Kaioiu,HecH B npaKTHnecKoň paooTe uiTaőoB, aBTOp B nepByio onepeAb noKa3biBaeT 
Ha ocHOBe paóoT MOATKC 

BTopan MacTb cTaTbH 3aHHMaeTCH noxoAOM B Hexnío 1866 roAa. Ha ocHOBe COOTHO-
iueHHH CHA, paóoTbi uiTaőoB, BeAeHHH BOHCK, aBTop AeAaeT BbiBOA. HTO npyccKan apMHH 
HH B KaKOM OTHouieHHH He HMCAa npeBocxoACTBo HaA aBCTpHHCKoň apMHeň, KpoMe nexoT-
HOrO OpyíKHH. H o npeBOCXOACTBO B H H T O B K H o 6 p a 3 l j a / l p a H 3 e ÔblAO HaCTOAbKO THrOCTHbIM, 
HTO 3apaHee HCKAIOHHAO B03MoatHocTb noôeAbi aBCTpnfiiieB. 

OiieHHBaíi cTpaTerHHecKHe nAaHw oóenx CTopoH, aBTop ycTaHaBAHBaeT, HTO COÔCTBCH-
HO rOBOpH, HH OAHa CTOpOHa He BblÖpaAa C BOeHHOH TOHKH 3peHHH oriTHMaAbHOe 
peuieHHe no noAHTHnecKHM npHMHHaM. 3 T O H CHOBO AOKaswBaeT npaBOTy BbicKa3MBaHHH 
KAay3eBHĽ[a o COOTHOIUCHHH BOHHW H HOAHTHKH. 

Bcë 3T0 He yMeHbiuaeT npaBHAbHOCTH nAaHa MOATKC, KOTopbiň HBAHACH B AaHHWX 
noAHTHnecKHX ycAOBHHx B03M0HÎH0 HaHAyMuiHM. ľlocAe aHaAH3a nAaHa MoATKe, aBTop 
3aHHMaeTca BecbMa cnopHWM 28-MM HKJHH. O H yKa3bmaeT Ha TO, HTO B 3TOT AeHb Bcë 
npeBocxoACTBo BHyTpeHHen AHHHH 6WAO yjKe noTepeHo H3-3a cyíKeHHH nAouiaAH, HO B 
TO » e BpeMH noAHoň HCHocTbK» oôpbicoBbiBaAacb onacHocTb npyccKoro oxBaTa. B TaKOM noAOHíeHHH BeHeAeK HC Mor nocTynHTb HHane, TOAbKo npHKa3aTb oTCTynAeHHe. «CTpaTerHH AaëT ôoAbuie Bcero TorAa, ecAH CHAW COCAHHHCT B 6oe» — TaKOBo Ha3Ba-HHe 3aKAK)HHTeAbHOH HaCTH. A ß T O p B 3TOH TAaBe nOAHëpKHBaeT npaBOTy 3aMbICAa M o A T K e , KOTopbifi B OTAHMHe ÓT MHeHHH öoAbiuHHCTBa npyccKoro reHepaAbHoro iuTaöa, HanpaBACH Ha coxpaHeHHe pasApoÓAeHHocTH CHA. 3Ta pa3ApoÔAeHHocTb cAeAaAa BO3MOJKHMM TO, HTO npyccKan apMHH H3 nocTpoeHHH c OAHHM nocAeAHHM KOPOTKHM MaptuoM, c xoAy, HenocpeA-cTBeHHo AocTHrAa $AaHroB Bpara. KoHHtrpsTU, HBAHACH pe3yAbTaTOM SToro 3aMbiCAa UIH-poKoro pa3Maxa. KoHHrrpsTij HBAHeTCH HacTOHujeň Bexoň B HCTOPHH BCACHHH BOHH, noTOMy HTO 3Aecb pa3BëpTbIBaAHCb BnepBbie nOAHofi pe3KOCTbK) HepTbl MexaHH3HpOBaHHOH BOHHbl. B TO >Ke BpeMH KoHHrrpsTij 03HanaeT H noöeAy BHeuiHeň AHHHH HaA BHyTpeHHefi. H3 SToro He CAe-AyeT, HTO BHyTpeHHHH AHHHH noTepHAa 6bi Bee CBOH AOCTOHHCTBa. BeAb npHMep TepMa-HHH B AByX MHpOBblX BOHHaX HCHO nOKa3WBaeT TO AOCTOHHCTBO iieHTpaAbHoro nocTpoeHHH, HTO CHAM CB060AHO MOÎKHO nepeôpocHTb c OAHoro (ppoHTa Ha Apyrofi. GÉZA P E R J É S DIE GESTALTUNG DES VERHÄLTNISSES DER INNEREN UND ÄUSSEREN STRATEGISCHEN LINIE IN DÉR ERSTEN HÄLFTE DES XIX. JAHRHUNDERTS Rezension Die, während der französischen Revolution eingetretenen Änderungen der Kriegsführung stellten zwei schwierige Aufgaben vor die strategische Führung: einerseits musste man die Verpflegung der mächtig angewachsenen und schnell vordringenden Armeen sichern, deren Basis zwar die Lokalbesorgung geworden ist, konnte aber auch die Depots und die Proviantlieferungstrains nicht gänzlich entbehren, anderseits war es nötig die Konzentrierung zur Schlacht der geteilt marschierenden Armee zu lösen. 
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исключительным сторонником внутренней линии. Но это является ошибкой потому, 
что .Топит ясно видел достоинства и недостатки обеих форм. Клаузевиц выступил 
против тех, которые придали особенно большое значение стратегическим формам, во
обще геометрическим элементам стратегии. 

После битвы при Ватерлоо, возрастание плотности населения, количественные и 
качественные изменения аграрного производства, сгущение дорожной сети, распро
странение железной дороги, изобретение телеграфа и скачкообразное развитие ору
жейной техники причинили следующие изменения в стратегии: 1. стратегия пол
ностью освобождается от обусловленности снабжения продовольствием, 2. условия 
движения изменяются и расчленённый марш становится частью легче, частью необхо
димым, 3. телеграф уменьшает опасности концентрической формы, 4. более эффектив
ные оружия увеличивают также достоинства стратегической внешней линии, 5. ра
циональный элемент получает особое значение в руководстве. Последствия всего это
го, отражающиеся в практической работе штабов, автор в первую очередь показывает 
на основе работ Молтке. 

Вторая часть статьи занимается походом в Чехию 1866 года. На основе соотно
шения сил, работы штабов, ведения войск, автор делает вывод, что прусская армия 
ни в каком отношении не имела превосходство над австрийской армией, кроме пехот
ного оружия. Но превосходство винтовки образца Драйзе было настолько тягостным, 
что заранее исключило возможность победы австрийцев. 

Оценивая стратегические планы обеих сторон, автор устанавливает, что собствен
но говоря, ни одна сторона не выбрала — с военной точки зрения — оптимальное 
решение по политическим причинам. Это и сново доказывает правоту высказываний 
Клаузевица о соотношении войны и политики. 

Всё это не уменьшает правильности плана Молтке, который являлся в данных 
политических условиях возможно наилучшим. После анализа плана Молтке, автор 
занимается весьма спорным 28-ым июня. Он указывает на то, что в этот день всё 
превосходство внутренней линии было уже потерено из-за сужения площади, но в 
то же время полной ясностью обрысовывалась опасность прусского охвата. В таком 
положении Бенедек не мог поступить иначе, только приказать отступление. 

«Стратегия даёт больше всего тогда, если силы соединяет в бое» — таково назва
ние заключительной части. Автор в этой главе подчёркивает правоту замысла Молтке, 
который в отличие от мнения большинства прусского генерального штаба, направлен 
на сохранение раздробленности сил. Эта раздробленность сделала возможным то, что 
прусская армия из построения с одним последним коротким маршом, с ходу, непосред
ственно достигла флангов врага. Кониггрэтц являлся результатом этого замысла ши
рокого размаха. 

Кониггрэтц является настоящей вехой в истории ведения войн, потому что здесь 
развёртывались впервые полной резкостью черты механизированной войны. В то же 
время Кониггрэтц означает и победу внешней линии над внутренней. И з этого не сле
дует, что внутренняя линия потеряла бы все свои достоинства. Ведь пример Герма
нии в двух мировых войнах ясно показывает то достоинство центрального построения, 
что силы свободно можно перебросить с одного фронта на другой. 



i 
Von dem letzterwähnten Problem entstand die bedeutendste Errungenschaft* 

der modernen Kriegswischenschaft: der Begriff der inneren und äusseren 
Linie. Nachdem der Verfasser die Vorteile und die Nachteile dieser zwei strate
gischen Formen anzeigt, macht er die über sie entstandene Diskussion bekannt, 
welche in mehreren Fällen schon zur Absolutisierung der einen oder der anderen 
Form führte. Manche haben sich sogar so geäussert, dass Jomini, der diesen 
Begriff in die Kriegswissenschaft eingeführt hat, auch iselbst ausschliesslicher 
Getreue der inneren Linie gewesen wäre. Das ist aber ein Irrtum, weil 
Jomini die Vorteile und Nachteile der zwei Formen klar gesehen hat. Auch Clau-
sewitz stellte sich jenen entgegen, die# den strategischen Formen, im allgemeinen 
den geometrischen Elementen der Strategie zu grosse Wichtigkeit zugeschrieben 
haben. 

Die Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit, die quantitative und qualitative 
Veränderungen der Agrarproduktion, die Verdichtung des Strassennetzes, die 
Verbreitung der Eisenbahnen, die Erfindung des Telegraphen und die sprung
hafte Entwicklung der Waffentechnik führte nach Waterloo in der Strategie die 
folgenden Veränderungen herbei: 1. Die Strategie wurde ganz frei von den 
Gebundenheiten der Verpflegung; 2. Die Bedingungen der Bewegung veränder
ten sich und der geteilte Marsch wurde teilweise leichter, teilweise unver
meidlich; 3. Der Telegraph verminderte die Gefahren der konzentrischen Form; 
4. Die Waffen von grösserer Wirkung steigerten auch die Vorteile der äusseren 
Linie; 5. Das rationale Element bekam in der Führung eine grössere Betonung. 
In der praktischen Arbeit der Generalstäbe zeigende Folgen der erwähnten Ver
änderungen führt der Verfasser hauptsächlich auf Grund von Moltkes Werke vor. 

Der zweite Teil des Aufsatzes befasst sich mit dem Feldzug in Böhmen in dem 
Jahre 1866. Auf Grund der KräteVerhältnisse, der Arbeit der Generalstäbe und -
der Haltung der Truppen zieht der Verfasser die Konsequenz, dass ausgenom
men die Infanteriewaffen, die preussische Armee der österreichischen Armee in 
keiner Hinsicht überlegen war. Doch die Überlegenheit des Dreyse Gewehres war 
so drückend, dass der Sieg der Österreicher im vorhinein ausgechlossen war. 

Ermessend die Operationspläne der zwei Parteien stellt der Verfasser fest, dass 
wegen politischen Gründen eigentlich keine Partei die vom militärischen Gesicht
punkt aus optimale Lösung wählte, was aufs neue die Wahrheit Clausewitz's 
Äusserungen über Zuzammenhänge des Krieges und der Politik bezeugt. 

All dies zieht von der Richtigkeit Moltkes Plan nichts ab, denn dieser Plan 
war unter den gegebenen politischen Umständen der möglichst Beste. Nach der 
Zerlegung Moltkes Plan befasst sich der Verfasser mit dem vielbestrittenen 28sten 
Juni. Er beweist, dass an diesem Tage wegen der Verengung des Raumes schon 
jede Vorteile der inneren Linie in Verlust geraten sind, dagegen zeichnete sich 
die Gefahr der preussischen Umarmung mit vollständiger Schärfe ab. In dieser 
Situation konnte Benedek nichts anderes tun, als den Rückzug zu verordnen. 

Der Titel des letzten Kapitels heisst: „Das meiste, was erreichbar ist, bietet 
dann die Strategie, wenn sie die Kräfte in der Schlacht vereinigt." Der Verfasser 
betont hier die Richtigkeit von Moltkes Vorstellung, welche sich abweichend von 
der Meinung des grössten Teils des preussischen Generalstabes auf die Aufrecht
erhaltung der Teilung der Kräfte gerichtet war. Nämlich die Teilung machte es 
möglich, dass die preussiche Armee aus ihrer Aufstellung mit einem letzten kürzen 
Marsch die Flanken des Gegners direkt erreichen konnte. Königgrätz ist die 
Frucht dieser grossartigen Vorstellung. 

Königgrätz ist ein wahrhaftiger Grenzstein in der Geschichte der Kriegsführung, 
weil sich die Umrisse des Maschinenkrieges mit vollster Schärfe zum erstenmal 
hier entfaltet haben. Gleichzeitig bedeutet Königgrätz auch den Triumph der 
äusseren Linie über der Inneren, wovon aber folgt nicht dass 'die innere Linie 
in der Zukunft aille ihre Vorteil verloren hätte, da das Beispiel Deutschlands in den 
zwei Weltkriegen jenen Vorteile der konzentrierten Aufstellung, dass man die 
Kräfte von einer Front an die andere frei hinüberwerfen kann, klar bezeugt. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

AZ 1876-OS ÁPRILISI FELKELÉS KITÖRÉSÉNEK 
ÉS LEVERÉSÉNEK VISSZHANGJA A MAGYAR SAJTÓBAN* 

Sztojan Radev 

A bolgár nép 1396-ban közel százéves állhatatos küzdelme ellenére török 
rabság alá került. Ezzel nemcsak Bulgária, hanem valamennyi balkáni or
szág történetének legtragikusabb időszaka kezdődött el. Bizánc, Bulgária és 
más régi államok, amelyeik addig a félsziget legcivilizáltabb országai voltak, 
társadalmi-politikai és kulturális fejlődésükben közel öt évszázadra meg
álltak. 

A bolgár nép a történelem által ismert legkegyetlenebb elnyomás alatt 
egy pillanatra sem békélt meg sorsával. Az Ötszáz év alatt szinte minden 
esztendőben felkelések robbantak ki. Az elnyomók azonban valamennyi 
megmozdulást kegyetlenül levertek és megtoroltak: a felkelő bolgár haza
fiak százait és ezreit gyilkolták meg, illetve adták el rabszolgának * sokezren 
pedig a szomszédos államokban — Oroszországban, Romániában, Magyar
országon stb. — kerestek menedéket. Mint ismeretes, az első bolgár fel
keléseik Magyarország támogatásával számolva, illetve jelentős magyar 
segítséggel törtek ki, mini például az utolsó bolgár cárok örököseinek, 
Konsztantinnak és Fruzsinnak 1403-as felkelése. 

Az 1876-os áprilisi felkelés a bolgár nép nemzeti felszabadulásáért vívott 
küzdelmében (különös helyet foglal el. Az áprilisi felkelés a bolgár nemzeti 
felszabadító mozgalom és a XVIII. század második felétől megindult bolgár 
nemzeti megújhodás csúcspontja. A felkelést a bolgár nemzeti felszabadító 
mozgalom nagy alakjainak: Vaszil Levszkinek és Hriszto Botevnek, a for
radalmár költőnek a forradalmi köztársasági pártja készítette elő. Jellegét 
tekintve nemzeti polgári- demokratikus forradalom, célját illetően pedig a 
török elnyomók és bolgár ügynökeik, a csorbadzsik és a gazdagok alóli 
felszabadulás volt. 

Az 1876-os áprilisi felkelés azonban elbukott. A török elnyomók véres 
terrorral torolták meg a bolgár nép szabadságvágyát. Több, mint 30 ezer 
férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. Egyes falvakat, mint például Batak 
községet, temetővé változtatták. 

Ám a felkelés mégis •kiheverhetetlen csapást mért a törökök bulgáriai 
uralmiára: áthidalhatatlan gátat emelt a bolgár nép és a kegyetlen szultáni 
önkényuralom közé. A bolgár hazafiak — ha szétszórva és megtizedelve is, 
de egy pillanatra sem érezték magukat legyőzöttnek, a vereség után ugyanis 
azonnal hozzákezdtek az új fegyveres harc előkészítéséhez. Ugyanakkor az 
1876-os április—májusi bulgáriai események egy csapásra bolgár kérdést 

* A tanulmányt az áprilisi felkelés 90. évfordulója alkalmából közöljük. 
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csináltak az akkor már közismert keleti kérdésből. A demokratikus közvé
lemény minden országban elítélte a törökök kegyetlenkedéseit. A semleges 
nyugati újságírók és diplomaták egész sora, mint például E. Piers, Mac-
gahan, Skyler, de Vesten, Schneider és mások, nyíltan szóltak közleményeik
ben és jelenitéseikben a törökök bulgáriai mészárlásairól. Nagy hatással vol
tak a közvéleményre az angol liberális ellenzék vezetőjének, Wilham G'iad-
stone-nak a brosúrái is, amelyekben a törökbarát Disraeli Biconsfield politi
káját bírálta ós tényeket közölt a törökök kegyetlenkedéseiről. A bolgár nép 
védelmében felemelte a szavát a nagy angol tudós, Charles Darwin, valamint 
Oscar Wilde, a nagy francia író, Victor Hugo, az olasz forradalmár Garibaldi 
és mások is. Különösen erős volt a bolgár nép megmentésére irányuló mozga
lom Oroszországban. Az orosz nép együttérzését és segítőkészségét a török 
elnyomástól szenvedő szláv testvérei iránt az orosz irodalom és művészet 
olyan nagyságai juttatták kifejezésre, mint Tolsztoj, Turgenyev, Doszto
jevszkij, Mengyelejev, Garsin, Verescsagin és mások. 

Az áprilisi felkelés bár nem szabadította fel Bulgáriát, de megteremtette 
a felszabadításhoz szükséges összes diplomáciai, politikai és egyéb feltéte
leket. A kialakult helyzetben egyetlen európai kormány sem állt ki nyíltan 
Törökország védelmére. Mindez szabad kezet adott Oroszországnak: 1877. 
április 12-én hadat üzent Törökországnak és a következő 'évben — mintegy 
200 000 orosz katona és tiszt életének árán — az ötszázéves török elnyomás 
után Bulgária visszakapta nemzeti szabadságát. 

Az 1876-os áprilisi felkelést követő barbár török kegyetlenkedések hatal
mas sajtóvisszhangot váltottak ki az egész civilizált világban. Az Osztrák— 
Magyar" Monarchia magyar része — bizonyos burzsoá-nacionalista meg
nyilvánulásoktól eltekintve —. forró együttérzést tanúsított a szenvedő bol
gár nép iránt. 

Ügy vélem, az áprilisi felkelés magyar sajtó visszhangjának ismertetése 
előtt, hasznos lesz vázolni a Monarchia akkori belső helyzetét. 

A Bulgáriában lezajló áprilisi felkelés idején az Osztrák—Magyar Mo
narchia igen komoly gazdasági válságot élt át. Ennek következtében a dol
gozó tömegek helyzete még rosszabbá vált. Különösen sokat szenvedett a 
több millió főt kitevő szláv lakosság, amely a német—magyar burzsoázia 
és a feudális urak nemzeti, politikai és gazdasági elnyomása alatt nyögött. 
A Monarchia szláv lakosságának nemzeti felszabadító mozgalma napról 
napra erősödött. Ez a mozgalom jelentősen fellendült volna abban az eset
ben, ha a török birodalom összeomlik, ha a délszlávok harcát siker koro
názza. Természetes volt tehát, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia a „ke
leti válság" kezdetétől fogva hivatalosan a török feudális birodalom épsége 
mellett a balkáni szláv népek felszabadítása ellen szállt síkra. A Monarchia 
eme politikájának legnagyobb ellenzője Oroszország volt, amely támogatta 
a Balkán-félsziget népeinek nemzeti felszabadító mozgalmait. 

A sajtó irányvonalát lényegében az uralkodó társadalmi-politikai viszo
nyok, az állam bel- és külpolitikai céljai határozzák meg. Az Osztrák— 
Magyar Monarchia politikai érdekeit figyelembe véve világossá válik, hogy 
a demokratikus érzelmű szerkesztők és újságírók számára a haladó és bal
oldali újságok kiadása, vagy ilyen hangvételű cikkek megjelentetése igen 
nehezen megoldható és főleg veszélyes feladat volt. 

Ennék ellenére voltak, akik ezt a veszélyt vállalták és be mertek számolni 
a bolgár nép rendkívül nehéz helyzetéről, már az áprilisi felkelés kitörése 
előtt is. Figyelemre méltó az is, hogy sok esetben a reakciós, törökbarát 
újságírók is kénytelenek voltak többé-kevésbé hiteles képet adni Bulgária 
gazdasági és politikai helyzetéről. így például a jól ismert Vasárnapi Újság 
,/Tirnova"1 című cikkében beismeri, hogy a törökök betörése előtt a Balkán-

1 Vasánnapi Újság, 1875. augusz tus 3., 40. sz. 
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félsziget gazdag kultúrával rendelkezett, majd utána így ír: ,,Azóta szomorú 
sorsa lett az egykor virágzó tartományoknak. A török csak hódítani tudott, 
de szigorú rendet és egyszersmind igazságos társadalmi helyzetet sohasem 
volt képes létrehozni. 

A török uralomnak e sajnos, élhetetlensége főleg Bulgárországban bosz-
szulta meg magát. Itt a hódító törökök aránylag még legnagyobb számban 
telepedtek le, s mégsem tudták oly szilárdan megvetni lábaikat, hogy biro
dalmúknak legalább ebben a részében biztosítva lássák hatalmúkat." Egy 
évvel később ugyanez a lap „Keleti tartományok"2 című vezércikkében ezt 
írja: 

,,Egy-két bő esztendőre, midőn a fölöslegen túladni nem képesek, rend
kívül szigorú évek következnek úgy, hogy a leggazdagabb vidékeken ez
rekre -menő éhes nép eseng az alamizsnáért; s egyszer az éhség miatt, más
kor a rekkenő meleg után bűzhödten párolgó mocsárok körül járványos 
betegségekben vész el a lakosság tetemes része . . . 

Bolgáriában, Ruméliában majdnem folyvást bujdokol a kholera, s e hideg
lelés, a lázok különböző veszedelmes faja, mely további baj olykor Romá
niában is borzasztó pusztításokat tesz." 

A bolgár nép tűrhetetlen helyzetéről ír a Paster Lloyd rendkívüli, tudó
sítója is. A ,,Lom-Palankától Szófiáig":i című tájékoztatójából ugyan nem 
hiányoznak a bolgárellenes megjegyzések, sőt, egyenesen ostoba megálla
pítások sem, mégis kénytelen elismerni: ,.Az elképzelhetetlenül rossz utakon 
órák hosszat lovagolhatsz anélkül, hogy élőlénnyel találkoznál. Az ország 
mintha teljesen kihalt volna. Héják, hollók, varjak kárognak, repkednek 
mindenütt. . . Emberhez nem méltó siralmas életet élnek a bolgárok, ver
mekben, vályog kunyhókban laknak. Éppen csak akkora darab földet mű
velnek meg, amiből saját létfenntartásukhoz szükséges minimumot meg
termelhetik. Mire nekik több? A bolgár ember csak a földbirtokosnak és c 
kajmakán-nak (török járási főnök) dolgozik és még ha maradna is feleslege, 
ugyan mit is kezdhetne vele?" 

Igen sok tudósítást és híranyagot lehetne felsorolni, melyek mind Bul
gária akkori helyzetével foglalkoznak. Közülük okvetlenül említésre méltó 
a Fővárosi Lapok ,,A bolgárokról" című cikke. írója a bolgár nép történeti 
fejlődésével foglalkozik, majd a gazdasági élet helyzetét vázolva a követ
kezőket hangsúlyozza: „De a gazdászatnak nagy akadályai vannak: katasz
ter nincs, az adót terményekben szedik, a közlekedés nyomorúságos. A hajó
zás és a kikötők fejlesztésére a török vajmi keveset tesz." 

Ezután sorra vizsgálat alá veszi a kereskedelem, a földművelés, a rózsa
olaj sajtolás, a selyemhernyó tenyésztés, a gyümölcstermelés stb. helyze
tét és lehetőségeit. Mindenütt kiemeli a rendkívül nehéz körülményeket, 
amelyeik a gazdálkodás fejlődését megbénítják. A szőlészettel kapcsolatban 
például a következőket mondja: ,,A borra vetett nagy adó a szőlőművelést 
máris sok helyen igen megcsorbítá."4 

A cikk elemző jellege arra mutat, hogy azt tapasztalt burzsoá közgazdász 
írta. Fejtegetésének minden részletén vörös fonalként húzódik végig az a 
megállapítás, hogy a •» kapitalizmus fejlődéséhez szükséges előfeltételek Bul
gáriában nincsenek meg. Sőt, a cikk egyik részében határozottan ki is 
mondja, hogy a török uralom és a görög papság módszeresen gátolják a 
társadalmi osztályok fejlődését. 

Mindezeknek, de a többi híranyagnak is rendkívül nagy propagandisz
tikus jelentősége volt. Ebben a vonatkozásban mind az áprilisi felkelés he
lyes értékelésénél, mind magasztos eszméinek magyarországi népszerűsíté-

2 Vasá rnap i Újság, 1876. j ú n i u s 4., 23. sz. 
3 Pes t e r Lloyd, 1876. jú l ius 30., 179. sz. 
•í Főváros i Lapok, 1876. jú l ius 22., 166. sz. 
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sénél igen nagy szerepet játszottak az újságokban leközölt bolgár forradalmi 
kiáltványok. Bár mindössze két ilyen van, de publikálásuk felbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a bolgár forradalmi mozgalomnak. Ezek ugyanis önmaguk
ban leplezik le azokat a rágalmakat, hogy a felkelést külföldi ügynökök és 
kalandorok készítették elő, továbbá egész más színben tüntetik fel a bolgár 
népet a magyar közvélemény szemében is. Olyan népet ismerünk meg a 
kiáltványokból, amely nem tűri tovább az elnyomást, amely elhatározta, 
hogy fegyverrel vívja ki nemzeti és politikai szabadságát. Az első kiált
ványt kisebb ^rövidítésekkel a Pesti Napló,5 az Egyetértés6 és a Politikai 
Újdonságok7 közlik ,,A bolgár nép kiáltványa" címmel. Ez a „Harcba!" című 
kiáltvány magyar fordítása, melynek eredetijét a Nova Balgaria 1876. évi 
1. számában (első évfolyam) nyomtatták ki. Összehasonlítva a két szöveget, 
a bolgár és a magyar szinte azonosnak mondható. Dimitrov akadémikus 
szerint ennek a kiáltványnak a szerzője Botev.8 Ezt az álláspontját Dimitrov 
megerősíti Botev műveinek utolsó kiadásában is. Van azonban olyan véle
mény is, hogy a kiáltvány szerzője Zsivkov. A rendelkezésre álló bizonyí
tékok és bizonyos mértékig a kiáltvány stílusa is ez utóbbit támasztja alá. 

A második kiáltvány ,,A bolgár nemzet proclamatioja" címmel a követ
kező lapdk hasábjain kapott helyet: Pesti Napló,9 Hon,10 Ellenőr,11 Kelet.12 

A Pesti Naplóban található szöveg kisebb fordítási pontatlanságoktól 
eltekintve teljesen megegyezik a bolgár történelemben ismert „A népi 
kormány kiáltványa"-val.13 Meg kell azonban jegyezni, hogy az eredeti pél
dány az idők folyamán elveszett, s így a bolgár történelmi dokumentumok
ban az orosz Szovremenyije Izvesztyija 1876. évi július 8-án megjelent 185. 
számú példányából vett szöveg szerepel. 

Ismeretes, hogy ezt a két proklamációt nem csupán a már említett lapok 
közölték, hanem megjelent az orosz, az osztrák és a szerb újságokban is. 
Mindennek a bolgár nemzeti felszabadító mozgalomra nézve igen nagy 
jelentősége volt. 

Magyarországon főként akkor nőtt meg az érdeklődés az áprilisi felkelés 
iránt, amikor Botev felkelői élén elfoglalta az osztrák—magyar lobogó 
alatt úszó „Radeczky"1'1 hajót. A magyar sajtó hónapokon keresztül foglal
kozott ezzel az esettel, sőt a bátor forradalmárok további sorsával is. 

Az újságokban közölt híranyag alapos vizsgálata során azonban meg kell 
állapítanunk, hogy mindez a felkelés kitörése után jelent meg. Általában 
az áprilisi felkeléssel kapcsolatos adatok nem rögtön a felkelés kitörésekor 
láttak napvilágot. Amikor írni kezdtek róla, a felkelés lényegében már le 
is volt verve. Ezért a kitörésről szóló jelentések gyakran összekeverednek 
hol a hadmozdulatokat ismertető, hol a török kegyetlenkedéseket taglaló, 
hol meg a Balkán-félszigeten kitört más felkelésekről beszámoló hírekkel. 
A Pesti Napló 1876. május 6-i számában például tudatja: „Tatár-Bazard-
jukban (Bulgária) bolgár parasztok és muzulmánok között jelentéktelen 
zavargás ütött ki."15 Ennek ellenére öt nappal később, azaz május 11-én 
ugyanez az újság „Felkelési előjelek Bolgárországban"16 címmel közöl tájé
koztatást. A következő napon pedig már azt jelenti az újság mindkét (esti 
és hajnali kiadású) számában, hogy a felkelés fenyegetően terjed és veszé-

5 Pes t i Napló , 1876. j ú n i u s 38., 147. sz. 
> 6 Egyetér tés , 1876. j ú n i u s 29.. 148. sz, 

7 Pol i t ikai Újdonságok, 1876. jú l ius 5. 
8 Hriszto Botev: Válogatot t művel . II. köt . Szófia. Bolgárszki Piszatel . 1958. 749. és 800. o. 
9 Pes t i Napló, 1876. jú l ius 12., 159. sz. (Esti kiadás) 

10 Hon, 1876. jú l ius 12. Esti k iadás . 
11 Ellenőr, 1876. jú l ius 13.. 191. sz. 
12 Kelet , 1876. jú l ius 15. 159. sz. (Kaposvárt 
13 Hriszto Botev: i. m. 753. o. 
i4 Balgarsz'ki Voin, 1959. 5. sz. „Radeczky elfoglalása" című cikk. 
15 Pes t i Napló, 1876. má jus 6., 105. sz. 
ifi Pes t i Napló, 1876. m á j u s 11., 109. sz. 
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lyes méreteket ölt. A Pesti Napló május 13-án közli, hogy a hó 5-én a 
Rodope hegység lábánál öt faluban felkelés tört ki. Viszont május 16-án a 
lap már a felkelés kudarcáról számol be. A további 17., 19., 20-i stb. szá
mok híranyagában azonban egy szó sincs a felkelés leveréséről. Ellenkező
leg, az olvasható, hogy a lázadás újabb és újabb területeken üti fel a fejét, 
így lázadás tört ki a gabrovói, tirnovói és a ruszcsuki_ vilajettekben. Sőt, a 
lap adatokat is közölt a felkelők számáról, mintegy 8—10 ezerről írt. Ha
sonló ellenőrizhetetlen tájékoztatók találhatók a Kelet Népe című ellenzéki 
lap hasábjain is. Ezt olvashatjuk: ,,Egy ismerősünktől, aki Bulgáriából e 
napokban tért vissza, hallottuk a következő érdekes esetet: A Bukarestben 
székelő bolgár forradalmi comité egyik tagja átment Ruszcsukba és ott a 
kormányzó pasának besúgta, hogy bizonyos napon, a határ bizonyos pont
ján fegyvereket szándékoznak Oláhországból Bulgáriába csempészni. E fel
adás következtében a törökök egész figyelmüket a kijelölt helyre irányoz
ták, s csakugyan sikerült is, bár nem nagy számú fegyvereket lefoglal
niuk. Emiatt azonban a Dunának egy távolabb eső pontján 10—12 ezer 
fegyvert csempésztek át minden akadály nélkül; miután a török határ
őrök csakis a feladásban megjelölt pontra ügyeltek. Természetes, hogy a 
bolgár comité tag által történt feladás csupán a törökök kijátszására irá
nyult csel volt."17 

A szóban forgó lap következő számaiban ezt olvashatjuk: „Karavelov, a 
bolgár mozgalom intézője a szerb kormánytól 4 ágyút és fegyveréket ka
pott, melyek a Dunán szállíttattak Bolgáriába."18 Vagy: ,,A bolg. felkelés a 
»Polit. Gorr.« szerint két év óta van előkészítve, s 1868. óta önkiden bolgár 
hazafi adót fizetett forradalmi célokra. Hat központi pénztárból külföldre 
vitték a külön ágensek által behajtott pénzt, melyért fegyver vétetett. 
Tavaly nyáron a Balkánban egy bizottság toborozni kezdett a f. év május 
1-én kitörendő mozgalom számára. Jelenleg 6000 ember van a Balkánban 
Benkovski és Volof (bolgárok) vezérlete alatt."10 

Igen sok tudósítást közöl a Hon is. Az egyikben többek között ezt olvas
hatjuk: ,,A bolgár felkelők táborából, Berkovaczból írják, hogy az insur-
gensek két fő csapatra vannak osztva, egyiket (800 ember) Bottoff, a má
sikat (600 ember) Teadorovics vezényli. A külföldről jöttek rendes egyen
ruhában járnak, a bennszülött polgárok, többnyire fiatal emberek, a leg-
tarkább öltözetben. Munitio több hónapra való van. Általános fölkelésre 
számítanak e táborban, mely szoros összeköttetésben áll a Bukarestben szé
kelő forradalmi bizottmánnyal. A fölkelők czélja Bolgárországnaík oly állást 
vívni ki, minő Romániáé vagy Szerbiáé, addig nem akarják letenni a fegy
vert."20 

A Pesti Napló azonban azt írta: ,,A lázadás Bulgáriában, mint onnan 
újabban érkezett hírek jelentik, nem igen terjed. A lapályos vidéken sike
rült a törököknek elfogatások, sőt ki végeztetések által a nyugalmat helyre-
álfítani; a hegyek között és a Balkán-völgyében, mint állítják, számos jól 
szervezett felkelő csapat van ugyan, melyek éppen nem. gondolnak arra. 
hogy letegyék a fegyvert."'21 Sőt, az író azt is állította, hogy forradalmi 
egységek tevékenykednek egész Északkelet-Bulgáriában, s ezeknek számát 
25—30 ezer főre becsülte. 

Annak, hogy ilyen és hasonló cikkek láttak napvilágot, több oka van. 
Elsősorban oka ennek Bulgária teljes izoláltsága a külvilágtól, a török cen
zúra, a török- kormány rendkívül szétágazó hatálma és a hazai tudósító 

17 Kelet Népe, 1876. má jus 16.. 134. s? 
18 Kelet Népe, 1876. má jus 26., 144. sz. 
19 Kelet Népe, 1876. má jus 24., 142. sz 
20 Hon, 1876. j ún ius 13., 135. sz. (Esti k iadás i 
21 Pest i Napló, 1876. jú l ius 9., 156. sz. 
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hálózat hiánya. Ha lényegesebb összefüggéseket (keresünk, kiderül, hogy 
a fő ok mégis más volt. Nevezetesen az, hogy az áprilisi felkelés hirtelen 
került a közvélemény érdeklődésének középpontjába. Hiszen a felkelés egy
ben egy több évszázados elnyomás felszámolását tűzte ki célul. Egy olyan 
hatalom ellen irányult, mint a török birodalom. Természetesen azokat az 
újságokat keresték leginkább az olvasók, amelyek erről az eseményről vala
milyen híranyagai szolgáltak. A lapok pedig azon versenyeztek, hogy 
melyikük tud több érdeklődésre számot tartó hírt közölni Bulgáriáról. 

Az áprilisi események a különböző újságok közleményeiben más és más 
megvilágítást kaptak. Néhány lap szerint a felkelők nem alkottak egységes, 
összekovácsolt szervezetet. Mások érdekesen világítják meg a törökbarát 
bolgárok szerepét. Így például a Pesti Napló május 11-i, az Alföld pedig a 
május 13-i számában arra mutatott rá, hogy ,,A jobb módú polgárság békés 
úton akarja kieszközölni az ígért reformok keresztülvitelét."22 Később ezek
ről a „jobb módú polgárok"-ról a Pesti Napló „Bolgár ellenforradalom" 
című cikkében többek között ezeket mondja: „Sok tekintélyes bolgár a dri-
nápolyi vilajetből egyesült, hogy — amint programjuk -tartja — a népet az 
enyészettől megmentsék. Ezek a bolgár nép forradalmi csábítóit népgyilko
soknak s nyegléknek mondják, kik a tömegeket a halál torkába kergetik, 
mert nem rendelkeznek annyi hatalommal, hogy a valóban új politikai 
alkotásokat hozzanak létre. 

E bolgárok á maguk részérői szintén proclamátiókat intéztek minden 
»bolgár testvérihez, amelyekben felhívják őket, s különösen a, falvak 
lakóit, a felkeléstől való tartózkodásra . . . Külön e czélra fogadott ágense
ket küldtek ki, hogy a népet nyugodt magatartásra bírják."23 Ugyanebben 
a lapban más helyen meg ezt olvashatjuk: „Bolgárországban nagy ellen-
mozgalom készül az idegen lázítók ellen, kik az országot a bennszülött 
lakosság rovására kísérleti térnek használják fel és nyomorba süllyesz
tik."24 Ezek a „tekintélyes és jobb módú polgárok" természetesen nem lehet
tek mások, mint a kegyetlen török feudális rendszer leghűbb bolgár táma
szai — az áruló csorbadzsik. Ugyanezekben a számokban közlik azt is, 
hogy a bolgár egyház elszakadása miatt elégedetlen görög papság állan
dóan ellenségeskedést szít a görögök és a szlávok között. 

Az 1876. évi sajtó az áprilisi felkelés leverésekor véghezvitt török ke
gyetlenkedésekkel foglalkozott a legrészletesebben. Nincs is az ebből az 
időből származó olyan újság, amely hasábjain ne adott volna helyet a török 
gaztetteikről szóló tudósításoknak. És ezek a hírek általában helyesen tájé
koztatták a közvéleményt Bulgária helyzetéről. A Pesti Napló sok olyan 
írást közölt, amely mélyrehatóan világította meg a Bulgáriában uralmon 
lévő török rendszer igazi lényegét. Tájékoztatásaihoz a lap gyakran használt 
fel külföldi forrásokat is. Leginkább az angol Daily News-ből idézett. Az 
újság július 12-i szarna hangsúlyozta, hogy „30 000-re rúg a meggyilkoltak 
száma. A törökök közül e mészárlások alkalmával senki sem esett el, tehát 
nem fegyveres felkelők gyilkoltattak meg."25 Sokat írtak a gyerekek és 
asszonyok tömeges lemészárlásáról és elrablásáról, sőt még arról is olvas
hatunk a jelentésben, hogy a cserkeszek a felkelők húsával etetik a ku
tyákat. 

A Pesti Napló közölte egy vidini katonai tudósító jelentésiét, amely 
egyébként a Tageblatt^ban is megjelent. A tudósító a következőket írta: 
„Vidin keleti város, alig érintve* a mindent nivellírozó polgáriasodás szel
leme által. Mintegy 20 lépésnyire a kiszálló helytől nagy, megszáradt vér-

22 Pest i Napló , 1876. m á j u s 11., 109. sz. 
2.1 Pest i Napló, 1876. jú l ius 14., 161. S7. 
24 Pest i Napló , 1876. jú l ius 21., 168. sz. 
25 Pest i Napló, 1876. jú l ius 12., 159. sz. 
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foltok mutatják a helyet, hol egy cserkesz horda néhány polgár családot, 
melyek a Duna partján békésen k ölték el vacsorájukat, kegyetlenül fel
koncolt. Azon kérdésemre, vájjon megbüntették-e gyilkosokat, válaszolák, 
hogy a rendőrségnek egyéb dolga van. Esténkint, s méha hajnalhasadta előtt 
5—6 cserkeszből álló felfegyverzett csoportok járják be főleg a külső város
részek utczáit s a környékbeli helységeket. A bolgárok által lakott házak 
ajtaján kopognak, s ha nem nyitják ki az ajtót, betörnek a házba. Ha 
ajtót nyitottak, a családfőt az utcára szólítják ki, s bárddal, vagy késsel 
levágják a fejét. Ha nem nyitottak ajtót, dühük nem ismer határt. Nem 
kímélnek serikit, az öregéket csak úgy, mint a gyermekeket felkoncolják. 
Az utczán járók is veszélyben forognak, ha egy ilyen vérszomjas csapattal 
találkoznak. Nappal járnak ugyan rendes csapatok az utczákon, s elfognak 
e§y egy ilyen tetten kapott gyilkost, de ez jobbára csak forma szerint tör
ténik. Még a börtön előtt e szavakkal bocsátja el az őrcsapat vezetője a 
foglyot: »Ne tedd ezt többé báránykám«, mire a rabló a szomszéd utcza-
sarkon váró társaihoz megy, hogy új gyalázatosságokhoz kezdjenek . . . Oly 
kínzó eszközökkel, a minőket még a harmincz éves háborúban se használ
tak, elrejtett értékes tárgyaik kiadására kényszerítenek férfiakat, nőket 
s gyermekeket. A szerencsétlenek mindent kiadnák, s végül mégis a leg-
rémítőbb .módon gyilkoltatnak le."26 

A török hatóságok barbárságáról írt a Magyar Polgár is, amely a Figaró 
konstantinápolyi tudósítójának közleményét vette át. A tudósító négy pont
ban foglalta össze perusticai és bataki benyomásait. , ,1. A basi-bozukok 
raboltak, erőszakoskodtak,- égettek; 2. a hatóság vette el a marhákat, az 
eldugott pénzt; 3. a mindenféle szétszéledt cigányok szedték el, ami még 
megmaradt; végül 4. a rengeteg szerte heverő tetem hollók martaléka 
lett."27 

A magyar közvéleményre különösen nagy hatással voltak az akkori idők 
kiemelkedő politikai és közéleti személyiségeinek nyilatkozatai. A Hon egyik 
számában azt írta, hogy Garibaldi után Victor Hugó is felszólalt a dél
szlávok védelmében.2S Az újság idézett is néhány szemelvényt a nagy fran
cia író nyilatkozatából. Ugyanebben a számiban kapott helyet néhány részlet 
az amerikai konzul beszámolójából, továbbá a Daily News tudósítójának, 
a sokat szenvedett területeken járt Mac Gahon-nák tájékoztatóiból vett 
részletek. A legrészletesebb szemelvényeket az Igazmondó közölte. Ezekből 
az adatokból ismertté válhattak a közvélemény előtt a török feudális urak 
embertelen túlkapásai. 

„Éppen most láttam Bata városát Schuyler úrral" — kezdte az Igaz-
mondó-ban közölt egyik tudósítás. „Baring úr tegnap volt ott. Itt vam, hogy 
mit láttam. Midőn a város felé közeledtem, sok eb volt egy parton. Elfu
tottak mikor oda mentünk és mi e helyen szétszórt emberkoponyákat és 
egy szörnyű halmaz csontvázat találtunk. Lóháton ülve, száz koponyát szám
láltam, melyről az ebek a húst lerágták, csupa gyermek- és asszonykopo-
nyákat. Bementünk a városba, mindkét oldalán emberfők és csontvázak 
hevertek a romok közé temetve, vagy azon a helyen, ahol elestek, ruháik
ban. Voltak ott nők és gyermekek holt tetemei, fejükről lelógó hosszú, 
barna hajaikkal. A templomhoz közeledtünk. Ott a tetemek sokkal sűrűb
ben fordultak elő, míg lenn a föld a szó szoros értelmében fedve volt csont
vázakkal, koponyákkal és emberi szétmetélt tagokkal azon módon ruhástól. 
A templom és az iskola közt egész halmaz tetemek voltak. A bűz iszonyatos 
volt. Bementünk a templom udvarára. Itt a látvány még rémítőbb volt. Az 
egész udvar három láb mélyen halottakkal volt borítva, s csak részben 

20 Fest i Napló , 1876. jú l ius 22., 169. sz. 
27 Magyar Polgár , 1876. augusz tus 8., 179. sz. i 
28 Hon, 1876. szep tember 1., 207. sz. 
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befedve, kezeik, lábak, karok és fejék egymásra hányva kísérteties zűrza
varban. Láttam sok piczi kezet és fejet, három évesnél fiatalabb gyermeke
kéit és szép hajzattal fedett lányokéit. A templomban a látvány még bor
zasztóbb. A padlón egész fedetlen bevertek a rothadó tetemek. 

Soha nem képzeltem semmi ilyen rémítőt. Háromezer tetem feküdt a 
templom udvarán és a templomban. Az iskolában, mely egy szép épület 
volt, kétszáz nő és gyermek lett élve megégetve. A városiban mindenütt 
ugyanaz a látvány. Némely helyen gödrökbe egy csomó tetem van hányva s 
földdel belkaparva, melyeiket az ebek kikapartak. A kis folyó partja fedve 
van tetemekkel. A városnak 9000 lakosa volt; 1200 maradt meg most. So
kan a kik megmenekültek visszatértek és halottjaikat siratják. A fájdalmas 
siránkozást egy fél angol mérföldre lőhet hallani. Némelyek kiásták szeret
teik tetemeit. Egy nőt három kis koponya fölött láttam sírni, melyéket 
ölében tartott. Az az ember, aki mindezt tette, Achmed aga, magasabb 
állásba helyeztetett, de még kormányzója a kerületnek. A hírlapok adatai 
nem voltak túlzottak. Nem lehették. A törökök kegyetlensége által kitalált 
semmiféle bűn nem marad elkövetetlen. Hétezer tetem feküdt itt május 
12-e óta a napon rothadva, az ebek prédájául és sir Elliot Henrik nem 
hallá soha, hogy a hatóság a megmaradt lakosoktól százezer piaszter hadi 
contriibotiot követel. A város előbb egy milliót fizetett. A vetés a mezőn 
rothad. A tulajdonosok a temetőben fekszenek. Az életben maradtak mar
háit elvették a törökök, kik megtagadják a visszaadást. Lehetetlen aratni. 
Nem igaz, hogy a törökök segélyt küldenek. A lakosok mindenütt azt pana
szolják Schuylernek, hogy marháikat nem kapják vissza és segélyt nem 
nyertek. Az az állítás, hogy a bolgárok követtek el kegyetlenségeket, egé
szen alaptalan, gyalázatos hazugság. Schuyler úr azt hiszi kétszáznál keve
sebb törököt öltek meg, majd mind nyílt csatában. Nincs bebizonyítva, 
hogy csak egyetlen egy török asszonyt vagy gyermeket is legyilkoltak volna. 
Schuyler úr és Baring jelentése meg fogják erősíteni ezen sürgönyömet. 
Sürgős segély szükséges az éhen haló segély tel en családoknak" — fejezi be 
az Igazmondó.29 Ezek és hasonló beszámolók mélyen megrendítették a ha
ladó magyar közvéleményt. A Bulgáriában véghezvitt török túlkapások 
élénk »felháborodást váltottak ki a szocialista eszmék hatása alatt álló mun
kások között. 

Az aldunai véres drámáról a forradalmi munkás újságban, a Munkás 
Heti Krónikában még június 4-én internacionalista szellemű nyilatkozat 
jelent meg „Európai civilizáció" címmel. Ez a nyilatkozat élesen elítélte 
a törökök kegyetlen mészárlását, • de elítélte Európa passzivitását és gróf 
Andrássy külügyminiszter tétlenségét is. „Valóban vérlázító események foly
nak az aldunai határszéleken. A török barbár járma alatt nyögő hercego-
vinai, bosnyák és bolgár vidékeken" — jelentette ki a Munkás Heti Kró
nika. „A legbéketűrőbb természet iš, mely az európai »civilizáció« intéz
ményei s az uralkodó «rend»-hez van szokva, felháborodik azon dolgok hal
latára, melyek jelenleg napirenden vannak oda lenn. A vad szenvedély, a 
vallási fanatismus féktelen dühe s a határt és gátot nem ismerő gyűlölség 
az, a mi ott naponta .üli meg véres orgiáit." 

,,A »keresztény« és »pogány« vér gőzölgő párája emlékeztet az amerikai 
őserdők borzasztó drámáira, melyek ott a civilisatio hódító bajnokai s az 
ezen törekvések ellen küzdő féktelen vadak közt folytak. Csakhogy odalenn 
Európa keleti határán nem a »civilisatio« bajnokai ontják verőket az em
beriesség lelkesítő eszméiért s a valódi kultúra céljáért: hanem szegény, 
éhes, nyomorgó, testileg'és lelkileg nyomorult emberek küzdenek elnyo
móikkal, a velük szellemileg egyenlő alacsony fokon álló pogány törökök-

29 igazmondó, 1876. augusztus 20., 34. sz, . 
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kel. Európában az utóbbi század alatt a nyers erő a vérengző vadság s em
beri érzelemtől ment kegyetlenség tettei soha sem fordultak elő oly gyakran 
s oly Iborzasztó mértékben mint most, midőn mindenhol a humanismus és ha
ladás eszméiről van szó. A török katonák nem ismernek törvényt, sem f el
sőbbségi hatalmat s elöljárói parancsot, előttük ismeretlen dolog a fele
baráti szeretet, méltányosság vagy könyörület; tetteik a vadság, kegyetlen
ség s vérengző düh bélyegét viselik magukon. Kezeik pároslanak a leölt 
áldozatok füstölgő vérétől; arcuk, melyet a vad düh vonásai torzítanák, 
be van föcskendezve a yatagan gyilkoló csapása alatt magasra felszökkenő 
vértől s így rohannak faluról falura kielégítendők az állatiasság legundokabb 
ösztöneit s kiolthatatlan vérszomjukat. Nem harc folyik ott, nem küzdelem, 
minő folyhat a legelkeseredettebb elemek közt is, de borzasztó gyilkolás, 
tömeges öldöklés, elkeseredett halálharc, minőhöz hasonló csak Amerika 
őserdeiben található, midőn vérszomjas állatok marakodnak halálra. 

A lázadók, a nyomor, kétségbeesés és az elnyomottság érzetében, mely 
irtóztató dühre ösztönzi nyers és természetszerűleg vad keblüket, határt 
nem ismernek a védekezés és ellenállás kegyetlenségében. Gróf Andrássy 
belevágta ugyan fejszéjét a nagy tuskóba s megígérte, hogy alapos refor
mokkal véget fog vetni ez iszonyatos helyzetnek. Lássuk már a hírhedt 
reform-intézkedéseket, lássuk már a nagy hatalmak humanisimusának ki
folyását!"30 

Az Osztrák—Magyar 'Monarchia sötét csendőr világában ezek a szavak 
kétségtelenül igen bátran hangzottak, hiszen a Monarchia az ottoman Török
ország legjobb barátja volt Európában. 

Az a magyar munkásosztály, amely 1871--ben sztrájkokat és tüntetéséket 
szervezett a párizsi kommün védelmében, most is szilárdan állt az interna
cionalizmus talaján. Legkiemelkedőbb vezetői, mint például Frankéi Leó 
és a többiek is, arra tanították a munkásosztályt, hogy aktívan foglaljon 
állást a bel- és külpolitikai kérdésekben. Frankéi Leó határozottan lépett 
fel a balkáni monarchista hódító törekvések, Bosznia és Hercegovina meg
támadása ellen. A nemességgel és a burzsoáziával ellentétben a munkások 
és a szegény parasztok, a magyar nép szimpátiával figyelte a bolgár nép 
harcát. Ez természetes is. A magyar nép saját bőrén tapasztalta 150 éven 
keresztül a török rabság, majd utána az osztrák hódítók „jótéteményeit". 
Ezt a rokonszenvet a burzsoá reakciós lapoknak nem sikerült csökkenteniük 
törökbarát és bolgárellenes írásaikkal. Sőt, néhány újságnak a feudális Tö
rökország védelmében tett kísérlete még inkább növelte a leleplező hírek 
hitelét. 

Ez a néhány, az egykori magyar sajtóból vett szemelvény bizonyítja, hogy 
a .magyar közvéleményt milyen élénken foglalkoztatták a bulgáriai esemé
nyek és a dolgozó tömegek milyen rokonszeiwvel fordultak a sokat szen
vedő bolgár nép felé. A törökök bulgáriai kegyetlenkedéseit elhallgatni vagy 
„megmagyarázni" még az olyan rendszer sajtója sem tudta, mint az Oszt
rák—Magyar Monarchiáé volt. Az egész európai haladó közvélemény együtt
érzéssel figyelte azt az élethalál harcot, amely végül 'is az orosz nép segítsé
gével Bulgária nemzeti felszabadulásához vezetett. 

N 

30 Munkás Heti Krónika, 1876. június 4-
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15 ÉVES A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 

Szabó István 

A Zrínyi Katonai Kiadó ebben az évben ünnepli fennállásának 15. év
fordulóját. Születésének éve szerényen illeszkedik a proletárdiktatúra fejlő
désének időszakába. A Magyar Néphadsereg története népi demokráciánk 
történetének egy része, így joggal mondhatjuk, hogy a kiadó tevékenysége 
része néphadseregünk történetének, részvevője és segítője pártunk által 
irányított sokrétű és céltudatos nevelőmunkának. 

Mi tette szükségessé a katonai kiadó létrehozását? 

A Magyar Dolgozók Pártja 1948-ban elfogadott programja így rögzítette a 
néphadseregben folyó nevelőmunka követelményét: ,,A honvédségben a kato
nai kiképzést az állampolgári neveléssel kell összekötni: a honvédséget a 
demokrácia iskolájává kell fejleszteni."1 Ennek megfelelően új nevelési fel
adatok hárultak a hadseregben dolgozó pártszervezetekre is. Az V. Katonai 
Konferencia 1948. november 13—14-i ülésének" határozata hangsúlyozta, hogy 
„ ... SÍ honvédség nevelését egységesen, marxista—leninista alapokra kell 
helyezni." A beszámoló részletesen taglalta, hogy a honvédségben dolgozó 
„ . . . alapszervezeteiknek el kell végezniük mindazt a munkát, amit a párt
alapszervezetek áltálálban is elvégeznek, ezen belül döntő feladatként a 
marxista—leninista nevelést. Ezen felül olyan speciális feladatokat is, ami a 
katonai szolgálattal függ össze: maximális támogatást kell nyújtani az ala
kulat parancsnokának a kiképzési és egyéb szolgálati tevékenység fő végre
hajtásában, a katonai fegyelem megerősítésében, az éberség fokozásában, a 
személyi kérdések megoldásában, az imperialista ellenes szellem megterem
tésében és állandó ébren tartásában, ösztönözniük kell a szovjet hadsereggel 
való őszinte jó viszonyt."2 

A politikai nevelő- és felvilágosító munka egységes irányítására a párt már 
1948 őszén megszervezte a Politikai Főcsoportfőnökséget és 1949-ben létre
hozta a politikai tiszti intézményt. 

A párt által meghatározott nevelési feladatok igényelték a propaganda és 
az agitáció írásos eszközeit is. 

A legénységi, tiszthelyettesi és tiszti oktatás írásos anyagait a Politikai 
Főcsoportfőnökség propaganda alcsoportja készítette, a szerkesztő és kiadó 
osztálya gondozta és továbbította. A kevés számú agitációs fűzet, plakát stb. 

1 Egyesülési Kongresszus. Budapest, MDP oktatási osztály, 1948. 125. o. 
2 idézi Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése 1945—49. Buda

pest, Zrínyi Kiadó, 1963. 200—201. o. 
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az agitációs alcsoport irányításával készült. A személyi állomány sajtóellátá
sát az 1949. február 27-i 45. számú Magyar Közlönyben (közzétett 6005, ein. K. 
jogi-1949. HM. számú rendelettel létrehozott Honvéd Sajtó- és Lapkiadó 
Vállalat végezte. 

A hadseregfejlesztés feladata, a politikai nevelőmunka megnövekedett igé
nyei, a testvéri szovjet, valamint a népi demokratikus országok hadseregei
nek tapasztalatai felvetették a Politikai Főcsoportfőnökség szerveként 
működő, de önálló katonai kiadó létrehozásának szükségességét. 

Az ötvenes évek elején indult el az a folyamat, amelynek során több szer
vezeti intézkedés eredményeként a Magyar Néphadsereg vezetése lerakta a 
mai Zrínyi Katonai Kiadó alapjait — egységes szervezetbe összpontosítva a 
propaganda és agitációs kiadványok, szabályzatok megjelentetésének, vala
mint a sajtó terjesztésének feladatait. Tizenöt évvel ezelőtt, 2952. tavaszán 
megszervezte a Honvéd Kiadót, amely öt évvel később a nagy magyar költő 
és hadvezér, Zrínyi Miklós nevét vette fel. 1958-ban némileg módosült a 
kiadó neve, s ez időtől kiadói tevékenységének tartalmi feladatait hívebben 
tükröző Zrínyi Katonai Kiadóként jegyzi magát — kardot és tollat ábrázoló 
emblémájával. 

A kiadói profil kialakulása. Megnövekedett feladatok 

A kiadó megalakulásának első éveiben alapvető feladatként a Magyar Nép
hadseregben folyó oktatási és agitációs felvilágosító tevékenység írásos esz
közeinek gondozását és az alakulatokhoz való eljuttatását kapta. E feladatát 
— az élet tanúsága szerint — eredményesen látta el, s a követelményeknek a 
jövőben is igyekszik eleget tenni. 

A hadsereg minőségi fejlesztése, a proletárdiktatúrához hü munkás— 
paraszt tisztikar katonai és politikai műveltségének emelése parancsolólag 
megkövetelte a kiadói tevékenység kiszélesítését. A szocialista gazdaság erő
södése, a társadalmi-politikai fejlődés, valamint a nemzetközi helyzet esemé
nyei általános nevelési feladattá emelte a haza, a békés építőmunka fegyve
res védelmére való felkészülést. Alkotmányunk a haza védelmét minden 
állampolgár szent kötelességévé tette. 

Szükségessé vált, hogy a Katonai Kiadó — eleget téve a hadsereg növekvő 
igényeinek, részt vállalva az általános honvédelmi nevelőmunka feladataiból 
— szélesítse kiadványai körét, s ne csak a hadsereg tagjaihoz, hanem a pol
gári olvasók kiterjedt táborához is szóljon. 

A fokozatos fejlődés nyomán a kiadó munkásságának ötödik évére kiala
kult az egyes műfajok kiadványágazati tagoltsága. A kiadó — hadtudományi 
és ismeretterjesztő csoportja révén — az általános nevelő tevékenységet 
segítő kiadványok mellett kettős (de összefüggő) feladatot tűzött maga elé: 

a) A marxista hadtudomány értékes tanításainak megismertetését, mar
xista hadtudományi művek propagálását. 

A fenti tárgyú könyvkiadást a felszabadulás után lényegében a Katonai 
Kiadó kezdte meg. 

1957-ben indította meg A HADTUDOMÁNY KLASSZIKUSAI sorozatot, 
Első kötetéként Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi vonat

kozású műveit adta kézbe, mely a „Vitéz Hadnagy", a „Mátyás király életé
ről való elmélkedések", a „Török Áfium ellen való orvosság" és a „Tábori 
kis Tracta" című írásait, katonai vonatkozású leveleit, emlékiratait, s több 
kisebb munkáját öleli fel. Szakírók tollából származó bevezető tanulmányok 
segítik az olvasót, hogy a hadtudomány mai értékelésével fogadhassa Zrínyi 
életművét. 
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A kiadó 1958-ban két kötetben jelentette meg Leninnek a katonai kérdé
sekkel foglalkozó munkáit tartalmazó gyűjteményt — „À háborúról, a had
seregről és a hadtudományról." Lenin e műveiben mutatja ki a háborúk 
keletkezésének történelmi feltételeit, okait és osztályjellegét, tudományos 
elemzését adja a háború és politika kapcsolatának, s lefekteti az alapvető 
tételeket az igazságos és igazságtalan háborúról. E művekben Lenint, mint 
zseniális katonai teoretikust és stratégát •— az októberi győzelem szervezőjét 
ismerjük meg. A szocialista forradalom győzelme után a proletárhatalom 
fegyveres erőinek megszervezését irányítva, Lenin megalkotta a legfontosabb 
hadászati elveket, s az intervenciósok felett aratott győzelem után általáno
sítja a szovjet nép harcának és győzelmének tapasztalatait. 

A sort 1959-ben Frunze „Válogatott művei" I—II. kötet folytatja, mely a 
szovjet hadsereg egyik legtehetségesebb hadvezérének, a polgárháború és az 
azt követő évekből származó katonai tárgyú írásait öleli fel. A kiadó azt tűzte 
célul, hogy a Vörös Hadsereg kialakulásának, a szovjet hadtudomány meg
születésének e fontos dokumentumai megismertetésével segítséget nyújtson 
ahhoz, hogy az olvasó megértse a szovjet fegyverek és a szovjet hadtudomány 
győzelmes erejének titkát. 

1960-ban jelent meg Engels „Válogatott katonai írásai" I. kötet (majd ezt 
követi 1966-ban a II. kötet). 

Engels nemcsak a munkásmozgalomban és a marxista elmélet megalkotá
sában töltött be kimagasló szerepet, hanem — mint a hadtudomány, a kato
nai elmélet kiváló ismerője — lényegében ő dolgozta ki a marxista hadtu
domány általános elméleti alapelveit is. 

A kiadó a tanulmánykötetekkel igyekszik segítséget nyújtani mind a 
katona, mind a polgári olvasónak, hogy tiszta képet alkosson arról, miért 
foglalkoztak a nemzetközi munkásmozgalom vezetői olyan behatóan a kato
nai kérdésekkel; mi a háború szerepe a népek életében és az osztályharcban; 
melyek a politika, a gazdaság és a háború bonyolult öszefüggései s mi a 
fegyveres harc sajátos törvényszerűsége. 

A válogatásban szereplő művek jelentős része először jelenik meg magyar 
nyelven. 

A kiadó e sorozatban adott helyt Clausewitz : A háborúról című kétkötetes 
művének (1961., 1962.) A kiadványból a múlt század legnevesebb polgári-ka
tonai tudósának a háború természetével és elméletével, a hadászat és az ütkö
zetek alapvető problémáival kapcsolatos nézeteit ismerheti meg az olvasó. 

Magyar szerzői munkaközösség állította össze ,,A hadművészet ókori klasz-
szikusai" című, 1963-ban megjelent művet. E gondos munkát tükröző gyűj
temény a hadtudományok: iránt érdeklődő olvasó imagas fokú igényét is 
igyekszik kielégíteni. , 

A sorozatot a kiadó több évre szóló tematika alapján folytatni szándékozik. 
A kiadó egyedi kiadványként 1959-ben kezdte meg közreadni Razin: 

A hadművészet története című több kötetből álló művét — amelynek eddig 
három kötetét juttatta el olvasóihoz —, megismertetve bennük a marxista 
hadtudománynak a háború politikai tartalma és a hadsereg osztályjellege, 
a háború a fegyveres harc az osztály társadalomban, valamint a hadművészet 
és tartalma kérdésekben kialakult álláspontját, majd pedig — kötetenkénti 
tagolással — az ókori időktől a Szovjetunió 1941—45. évi Nagy Honvédő 
Háborújáig terjedő időszak hadművészetének történetét. (Az I. kötet ,,A há
ború rabszolgatartó korszakának hadművészete", a II. kötet ,,A háború feu
dális korszakának története", a III. kötet pedig ,,A háború kézműipari kor
szakának hadművészete" kérdéseit öleli fel.) 

A szovjet hadseregnek a második világháborúban aratott győzelméről 
szóló kisebb terjedelmű tanulmány és gyűjtemény megjelentetése után kie-
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melkedő helyet foglal el a kiadó tevékenységében „A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújának története 1941—1945." c. hatkötetes összefoglaló mű 
magyar nyelvű közreadása. Az 1964-ben indított sorozat első három kötete 
már megjelent, a negyedik kötet ez évben kerül a könyvesboltokba. Korunk 
e jelentős dokumentumának kedvező fogadtatása nagy felelősséget ró a kia
dóra az ezután megjelenő kötetek gondozását illetően is. 

A vázolt törekvés megvalósítását emellett olyan művek jelzik, mint Hor
váth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál (1959); Lip
tai Ervin: A magyar vörös hadsereg harcai 1919 (1960); Hetes Tibor: A 80. 
nemzetközi dandár (1963); Mues Sándor: A magyar néphadsereg megszerve
zése és fejlődése 1945—1948 (1963); Dr. Műnk Károly : A fegyverszüneti szer
ződéstől a szocialista hadseregig (1964); Tóth Sándor: A szovjet hadsereg fel
szabadító harcai Magyarországon (1965); Harsányi János: Magyar szabadság
harcosok a fasizmus ellen (1966); Godó Ágnes: A Drávától a Muráig (1966). 

Ami pedig a jövő tennivalóit illeti, a kiadó továbbra is részt kér és részt 
vállal a hadtudományi-hadtörténelmi művek gondozásából. 

b) A másik alapvető tevékenység a hadsereg tisztikarának megismertetése 
a korszerű harc, a haditechnika kérdéseivel, továbbá a katonapolitikai, neve
lési és kiképzési problémákkal foglalkozó művekkel. 

E feladat teljesítésének jegyében ^indította meg a kiadó a TISZTEK 
KÖNYVTÁRA sorozatot, amelynek eddig 19 kötete jelent meg, közöttük pl: 
„Újdonságok a haditechnikában" (1959); „Erkölcsd-politikai 'tényező a jelen
kori háborúban" (1960); Barabancsikov : A katonai oktatás elmélete (1961); 
Lukov: A katonai tevékenység lélektani kérdései (1961); Janda: A csapatok 
kiképzésének módszertana (1962); Dr. Szántó: Európai hadszinterek katonai 
földrajza (1964.) .,Háború, hadsereg, hadtudomány (1965). 

A KORSZERŰ HÁBORÚ KÉRDÉSEI sorozatban megjelent számos mű 
példázza a kiadó olyan irányú tevékenységének eredményességét, hogy 
magyar szerzőket neveljen, s fórumot biztosítson munkáiknak. 1962-ben és 
1963-ban egy-egy, 1965-ben pedig már három magyar szerző — Harmat 
Ádám: Harc a hegyekben; Német Ottó: Harctevékenység helyiségekben; 
Hajdó József: Légideszantok a korszerű harcban — műve jelent meg a so
rozatban. 

A kiadó, a sorozatok mellett, több egyedi kiadványt is gondozott. Ezekkel a 
parancsnokok, politikai munkások és a polgári olvasók számára is igyekezett 
segítséget nyújtani. („A manőver"; „Az éjszakai harc"; „A lövészszázad 
támadásban"; „Az infravörös sugárzás katonai alkalmazása"; „Páncélelhárí
tás" Újvári Imre László: Láthatatlan ütközet; Godó Ágnes-Sztana Béla: 
A Horthy-rendszer katonai ideológiája; Csillag Ferenc: Kézi lőfegyverek és a 
hadművészet stb.) 

Jelentős szerepet kapott és vállalt a kiadó a katonai szépirodalom terjesz
tésében is, amelyet lényegében 1945 végén Uja Markin szovjet Írónak 
„A Duna partján" című, sok tekintetben magyar vonatkozású háborús re
gényével kezdett el. A következő évben 6, 1956-ban pedig már 10 könyv 
kerül a Katonai Kiadó emblémájával a könyvesboltokba. 

A kiadó nem kis büszkeséggel hivatkozhat arra, hogy az ellenforradalom 
leverése után kiadás-politikájával az elsők között állt a forradalmi munkás
paraszt kormány oldalára, és szerény munkálkodásával ki is vette részét a 
politikai konszolidációkért vívott küzdelemből. 1957 tavaszán — hazánkban 
először — jelentkezett íííés Béla: Ég a Tisza című, a Tanácsiköztársaságról 
szóló művével (amelynek kiadását 1958-ban megismételte). Berkesi András 
tollából megjelentette az „Októberi vihar", majd a „Vihar után" című igen 
népszerűvé lett műveket, amelyek ugyancsak elsőként mutatják be az ellen
forradalmárok ellen küzdő kommunisták hősies helytállását. 
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A szépirodalmi tevékenységet az elkövetkező öt esztendőben olyan nagy
sikerű művek fémjelezték, mint pl. Hemingway; Akiért a harang szól; 
Dold-Mihajlik: Ordasok között; Győri Dezső: Sorsvirág; Uő. GomÖri renge
teg; Uő.: Viharvirág; Zola: Összeomlás; Irwin Shaw: Oroszlánkölykök; 
Szilvási: Csillaghullás stb. 

1960—1965 között ez a szépirodalmi tevékenység átmenetileg kisszámú 
katonai emlékirat, kaland- és riportregény s a KATONÁK KISKÖNYV
TÁRA sorozat megjelentetésére szűkült. Az élet által támasztott igénynek, 
még pontosabban a honvédelmi nevelésről szóló párthatározatból a kiadóra 
háruló feladatok azonban megkövetelik, hogy a kiadó kiterjedtebb szépiro
dalmi tevékenységet folytasson. Nagibin: Favlik c. kisregénye; Opitz: Mar
sallbot a kenyérzsákban c. írásai; Zalka: Rapszódia fehérben c. novelláskö
tete; Rückmann: Nagybetűs halál c. riportkönyve más-más vonatkozásban, 
de jól szolgálják a honvédelmi nevelést. Hasonló funlkciót szán a kiadó a 
FEGYVER A MUNKÁSKÉZBEN sorozat köteteinek is. Fülöp János József 
Attila-díjas író és Csepeli Szabó Béla József Attila díjas költő írásai mutat
ják azt az irányt, amelyben ezt a sorozatot FÁKLYA címmel a jövőben 
kiadni szándékozik. 

A szépirodalmi tevékenység bővülését példázza, hogy az ez évi tervekben 
17 mű megjelentetése szerepel, közöttük a (memoár-irodalom köréből) Sze-
merdzsiev: — a bolgár hadsereg vezérkari főnöke — Hogy legyen élet, majd 
Samuely Tiborné: Emlékeim; Földes Péter: — József Attila-díjas író — 
A Margaréta-ügy, s a minden bizonnyal érdeklődésre számottartó REFLEK
TOR sorozat ez évben induló kötetei. 

Ez a rövid megemlékezés nem tűzte célul, hogy teljesen átfogja a kiadó 
másfél évtizedes tevékenységét, s még kevésbé azt, hogy vállalkozzék érté
kelésére — ezt a széles olvasótábor elismerése és bírálata adja. 

Csupán vázolni szándékozott azt, hogy a Zrínyi Katonai Kiadó, milyen 
helyet foglal el s milyen szerepet tölt be néphadseregünk történetében, 
milyen feladatot vállal és old meg az országos kiadói tevékenységből — külö
nös tekintettel a hadtudományi-hadtörténelmi tárgyú művek gondozásában 
és propagálásában. 

A kiadó 15 esztendő tapasztalatait felhasználva igyekszik minél magasabb 
szinten kielégíteni a hadsereg vezetése által eléje állított igényeket, s e fő 
feladatának szerves részeként töretlenül folytatja a hadtudomány és hadtör
ténelem kérdéseivel foglalkozó klasszikusok: műveinek megjelentetését, új 
munkák felkutatását és nem utolsósorban fiatal szerzőik felkarolását és ne
velését. 
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S Z E M L E 

A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ TÖRTÉNETE 1941—1945 
3. KÖT. 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 584 o.) 

A Nagy Honvédő Háború történeté-
pék harmadik kötete a második világ
háború 1942. november és 1943. de
cember 31-e között lezajlott eseményei
vel foglalkozik. Olyan korszak tárul fel 
a kötet lapjain előttünk, amely a má
sodik világháború döntő eseményeit je
lentette. Rövid egy év alatt az eddig 
sikert-sikerre halmozó fasiszta német, 
hadsereg egymás után szenvedte el a 
legsúlyosabb vereségeket. A háború 
menetében döntő fordulat következett 
be. Az első — a moszkvai — vereség 
után a szovjet hadsereg most Sztálin
grádnál kerítette be és semmisítette 

meg Hitler legjobb csapatait és kezdte 
meg a megszállók kiűzését, majd 
Kurszknál védelmi hadmüveletekben 
morzsolta fel a legkorszerűbb német 
páncélosok tömegét és fullasztotta ku
darcba a hitleristák utolsó támadó had
műveletét. Hatalmas méretű támadó 
hadműveletekkel véglegesen magához 
ragadta a hadászati kezdeményezést, 
befejezte azt a fordulatot, amely a sztá
lingrádi csatával kezdődött el. 

A Nagy Honvédő Háború történeté
nek 3. kötete az adatok sokaságával 
mutatja meg a szovjet—német arcvonal 
döntő szerepét a második világháború 
eseményeiben, a hitleri Németország 
szétzúzásában. 

Az első fejezet: „A német fasiszta 
csapatok sztálingrádi veresége" cím 
alatt nemcsak a támadó hadművelet 
megszervezésével, végrehajtásával fog
lalkozik, hanem választ ad arra a kér
désre is, hogyan készült fel a szovjet 
nép — pártja és kormánya vezetésével 
— a nagy fordulat megtételére, hogyan 
egyenlítette ki a németek ideiglenes elő
nyeit és hogyan biztosította anyagilag, 
erkölcsileg és katonailag azt az erőt, 
amely álljt tudott parancsolni a világ
uralomra törő fasiszta hadseregnek. 
Mindezeket akkor, amikor az Amerikai 
Egyesült Államokban és Angliában a 
Szovjetunió gyors összeroppanásával 
számoltak s halogatták a második arc
vonal megnyitását. Japán és Törökor
szág pedig ugrásra készen várta hogy 
beavatkozzon Hitler oldalán a háború
ba. A Szovjetunió népei a párt vezeté
sével, híven Lenin útmutatásaihoz, 
mindent alárendeltek a háború érde
kének. 1942-ben sikerült megküzdeni az 
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1941. nyarán és őszén bekövetkezett ne
hézségekkel. A hátország, a haditerme
lés nemcsak pótolni tudta a vesztesé
geket, hanem 1942. őszére az egész 
szovjet nép erőfeszítésének az eredmé
nyeként zökkenőmentessé tette a hadi
gazdaság munkáját. Ennek volt kö
szönhető, hogy a szovjet hadsereg 1942-
ben 24 700 harckocsit és 25 000 repülő
gépet kapott. Ez messze felülmúlta a 
fasiszta Németország iparának teljesí
tőképességét és ezzel fényesen bizonyí
totta a szocialista gazdasági rendszer 
fölényét. 

Ezek a hatalmas eredmények 1942-
ben fokozatosan éreztették hatásukat a 
Sztálingrád körzetében és a Kaukázus 
előterében kialakult védelmi harcokban, 
amelyek végeredményben elvezettek 
oda, hogy a Szovjet Fegyveres Erők 
1942-es „nyári—őszi hadjárata során 
egyre erősebb lett", a német fasiszta 
hadsereg pedig kimerült. A Wehrmacht 
halottakban sebesültekben és foglyok
ban körülbelül egymillió embert vesz
tett, haditechnikája elhasználódott, 
majdnem minden tartalékát kijátszva 
1942. őszén kénytelen volt lemondani a 
támadás folytatásáról. 

A munka részletesen bemutatja, hogy 
a szovjet—német arcvonalon 1942. ok
tóberére, hogyan változott meg a szem
benálló erők közötti viszony a szovjet 
hadsereg javára. Majd bepillantást ad 
a sztálingrádi ellentámadás megtervezé
sének, megszervezésének előkészületei
be. Lenyűgőzőek azok a méretek és cé
lok, amelyek a tervek kidolgozása köz
ben elénk tárulnak. A hadtörténelem 
legnagyobb ellentámadásának előkészü
letei fényesen bizonyították a szocialis
ta hadművészet erejét és fölényét a fa
siszta német vezérkar felett. November 
közepére készen állottak azok az erők, 
amelyek november, decemberben és 
1943. első hónapjaiban magukhoz ra
gadták az események további irányítá
sát. Itt nem a mennyiségi fölény volt a 
döntő, mint ahogy a nyugati reakciós 
körök szeretik hangoztatni, elferdítve 
az igazságot. Hiszen 1 millió 5 ezer szov
jet harcos 1 millió 11 ezer német kato
nával vette fel a küzdelmet. „A Vörös 
Hadsereg csak jelentéktelen harckocsi 
és tüzérségi fölénnyel rendelkezett, re
pülőgépe pedig kevesebb volt, mint az 
ellenségnek". 

A döntő fölényt a szovjet hadsereg 
erkölcsi szelleme és a szovjet hadművé
szet zseniális tervei jelentették, amely-
lyel képes volt a főcsapás irányában 

élőerőben és harceszközökben a szüksé
ges túlerőt létrehozni. 

Nagyon érdekesek a fejezetnek a po
litikai előkészítő munkáról szóló részei, 
mely e gigantikus küzdelem megvívá
sához biztosította a csapatok erkölcsi 
szilárdságát. 

A november 19-én hajnalban megin
dult ellentámadás után kibontakozó ese
ményeket a szerzők szinte filmszerűen 
pergetik le a szemünk előtt. A dátumok, 
az alakulatok számadatai, földrajzi el
nevezések plasztikusan illeszkednek be 
a hadműveletek leírásába. A hadművé
szeti megoldások sokszínű ismertetése 
mellett a szovjet, német, olasz és ma
gyar irodalomból vett idézetek hozzák 
közel a nagy csata hangulatát. 

A sztálingrádi győzelem katonapoli
tikai jelentőségének értékelésénél pedig 
meggyőző sokoldalúsággal mutatják 
meg e csaták helyét és szerepét a má
sodik világháborúban. 

„A sztálingrádi győzelem nem a vak 
véletlen következménye volt, hanem 
mélyen rejlő objektív okokból fakadt." 
A szovjet társadalmi és államrend dia
dalmaskodott a kapitalista rendszer fe
lett. 

A kétszáz napon át éjjel-nappal tom
boló ütközetben mintegy 100 ezer négy
zetkilóméteren 2 millió ember, 26 000 
löveg, több mint 2000 harckocsi és 
ugyanannyi repülőgép mérte össze ere
jét és vitte győzelemre a Vörös Hadse
reget. Ez egyúttal a hitlerista hadászat 
csődjének kezdetét is jelentette. 

A sztálingrádi győzelem nemcsak fé
nyes haditett, amely kiragadta a néme
tek kezéből a hadászati kezdeményezést 
és megfordította a háború addigi me
netét, hanem hatalmas politikai jelen
tőségű esemény is, amely újból re
ményt öntött a világ szabadságszerető 
népeibe és új lendületet adott a kegyet
len ellenség elleni, harchoz. Ezért vált 
a sztálingrádi győzelem szimbólummá 
az egész világon. Ezért hiába próbálkoz
nak az Amerikai Egyesült Államok, 
Anglia és Nyugat-Németország reakciós 
történészei csökkenteni jelentőségét és 
a mellékhadszíntéren néhány hadtest 
összecsapásaként kibontakozó El-Ala-
meini csatával egysorba állítani. A ket
tő között összehasonlítási lehetőség nem 
lehetséges, olyan nagyságrendi különb
ség áll fenn közöttük. 

A kötet második fejezete: „A meg
szállók tömeges kiűzésének kezdete" 
Észak-Kaukázus felszabadításával in
dítja az eseményeket, majd részletesen 
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foglalkozik a Felső-Don körzetében 
megindult támadó hadműveletekkel. Ez 
számunkra különösen figyelemre méltó, 
hiszen 1943. januárjában itt pusztult el 
a 2. Magyar Hadsereg, amely von 
Weichs tábornagy ,.B" hadseregcsoport
ja alá tartozott. A rabló háborúból részt 
vállaló fasiszta-magyar kormány itt 
küldte vágóhídra idegen rabló érdeke
kért a magyar nép fiait. A Felső-Don 
vonalát mindenképpen tartani akaró 
német főparancsnokság utasításainak 
megfelelően Szombathelyi vezérezre
desnek a 2. Magyar Hadsereghez de
cember végén intézett parancsában ez 
áll : „ . . . Legfelsőbb Hadurunk elren
delte, ellenséges támadás esetén a saját 
állásokat és támpontokat feltétlenül 
tartani kell. Nincs hátra, csak e lő re . . . " 
A szovjet csapatok 1943. január 18-án 
a 2. Magyar Hadsereget, más olasz és 
német erőkkel együtt bekerítették. 

A visszavonuló német csapatok fede
zésére a 2. Német Hadsereg parancs
noksága a 3. hadtest két magyar had
osztályát vetette be. A rosszul felszerelt 
és kifáradt magyar csapatok az utóvéd 
harcokban óriási veszteségeket szenved
tek. A németek később a vereség okát 
mégis a magyarokra igyekeztek kenni. 

„Sok évvel a felső-darui vereség után 
a megvert német tábornokok azt pró
bálják bizonygatni, hogy a doni vere
ségnek két alapvető oka vo l t . . . — Tip-
pelskirch volt hitlerista tábornok állí
tása szerint ez — Németország szövet
ségeseiben, a magyar és olasz hadsereg
ben rejlik, amelyek . . . rosszul voltak 
felszerelve és harcképességük is gyenge 
volt. A vereség másik okát Tippelskirch 
a kemény orosz télben látja, amely ka
tasztrofális hatással volt a német harci 
technikai eszközökre és csapatokra." 

Ezek az érvelések nem helytállóak. 
Nem a hideg és a hó pusztította el a 
Felső-Donnál harcoló német fasiszta 
csapatokat és nem is az olaszok és a 
magyarok juttatták kelepcébe a váloga
tott német hadosztályokat, hanem a 
megnövekedett erejű Vörös Hadsereg, 
amelynek erkölcsi szelleme és hadmű
vészete legyőzte a német fasiszta hódí
tókat. 

A további győzelmek megnyitották az 
utat Ukrajna felszabadításához. A szov
jet—német arcvonalon 300 km rés ke
letkezett, amelyen át három szovjet-
front (a Voronyezsi, a Délnyugati és a 
Doni) megindult feladata végrehajtá
sára. 

A német főhadiszálláson február 4-én 

Speer fegyver- és lőszergyártási minisz
ter és Pleiger birodalmi szénügyi kor
mánybiztos kijelentette Hitlernek, hogy 
a Donyec medence nélkül lehetetlen a 
hadigazdaságot tovább fejleszteni. Ezért 
Hitler mindent elkövetett, hogy meg
tartsa a Donyec medencét. Hatalmas 
erőket felvonultatva február közepére 
jelentős német erőfölényt teremtett a 
szovjet—német arcvonal déli szárnyán. 
Ennek ellenére a szovjet csapatok a ke
mény téli harcok eredményeként felsza
badították és megtartották az északi 
Donyec balpartján lévő területeket, va
lamint a Donyec medence egy részét 
Vorosilovgrád központtal. 

Szovjet—német arcvonal déli szár
nyán 1943. január-februárban lezajlott 
esemény után részletes képet rajzolnak 
a szerzők a legfelsőbb főparancsnokság 
északnyugaton indított hadműveletéről, 
amellyel áttörték a leningrádi ostrom
zárat. 

Lenin nevét viselő hősi várost fojto
gató vasgyűrű összeroppant a belülről 
és kívülről megindult szovjet csapások 
alatt. Hiába jelentették ki a fasiszta ve
zetők, hogy a Ladoga-tótól délre, a 
schlüsselburgi kiszögellésben kiépített 
nemeit állások leküzdhetetlenek, a Le
ningrádi, a Volhovi Front csapatai, a 
Balti Flottával együttműködve, január 
12-én tűzlavinát zúdítottak az ellenség 
állásaira. „A hitleristákat megbénította 
a szovjet tüzérség és légierő csapása". 
A csapatok az első napokban áttörték az 
ellenség harcászati védelmét és tízna
pos elkeseredett küzdelemben, január 
18-ról 19-re virradó éjjel befejezték a 
várost fojtogató ostromgyűrű szétzúzá
sát. Ezzel vége lett a 16 hónapig tartó 
súlyos blokádnak, a város újból közvet
len szárazföldi kapcsolatba került az 
ország többi részeivel, bekapcsolódha
tott a haditermelésbe és segíthette fej
lett iparával a felszabadított területek 
újjáépítését. 

A Vörös Hadsereg a középső és észak
nyugati arcvonalszakaszon megindí
tott sikeres támadásaival lezárultak az 
1942—1943 téli hadműveletek. Az 1942. 
november végén megindult sztálingrádi 
támadó hadművelettel elkezdődött ese
mények új korszakot nyitottak a Nagy 
Honvédő Háború történetében és ked
vező feltételeket biztosítottak a meg
szállók tömeges kiűzésére a Szovjet
unió területéről. 

A kötet harmadik és negyedik feje
zete: „A szovjet hátország további si
kere" és „A szovjet fegyveres erők meg-
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erősödése", címek alatt részletesen is
merteti azt a hatalmas munkát, amelyet 
a szovjet nép a kommunista párt veze
tésével végzett a győzelem biztosításá
ért. A szocialista gazdasági és társadal
mi rendszer fölénye bontakozik ki előt
tünk, amely lehetővé tette, hogy a ne
hézipar biztosítsa a hadsereg szükség
leteit. Az állandóan tökéletesedő 
szervezési megoldások pedig, hogy a 
szovjet hadsereg újabb, még hatéko
nyabb fegyverek tömegével tudja fel
venni a küzdelmet a fasiszta csapatok
kal szemben. Lavocskin, Jakovlev, Petl-
jakov, Tupoljev és más szovjet kon
struktőröknek volt köszönhető, hogy a 
szovjet légierő felülmúlta a német Mes-
serschmitteket, Focke-Wulfokat, Jun-
kerseket. Ugyanez volt a helyzet a harc
kocsik, tüzérség stb. gyártásában is. 

A munkások, kolhozparasztok és ér
telmiségiek hősies helytállásának volt 
köszönhető, hogy a haditermelés állan
dóan emelkedett és minden szük
ségessel ellátták a hadsereget. Az ál
landóan növekvő mennyiségű és minő
ségű fegyverzet lehetővé tette, hogy az 
1941. nyarán végrehajtott kényszerű 
szervezési változások helyett, új, kor
szerű formákat alakítsanak ki. Az át
szervezett lövészcsapatok mellett újabb 
és újabb egységek és magasabbegysé
gek jelentek meg. A lövészhadosztályok 
száma 1943. végéig 20 százalékkal nö
vekedett. 

Hasonló volt a helyzet a tüzérség vo
natkozásában is, ahol nemcsak mennyi
ségi, de minőségi fejlődés is bekövetke
zett. Különösen jelentős volt a páncél
törő tüzérség növekedése, amely lehe
tővé tette az ellenség páncélosainak és 
rohamlövegeinek megsemmisítését. Az 
ellenség védelmi berendezésének szét
rombolására alkalmas lövegek egész so
ra jelent meg. A mindenféle rendelte
tésű lövegek és aknavetők a szovjet 
tüzérséget valóban a „háború istenévé" 
tették. 

Különösen jelentős volt a harckocsi
gyártás gyors növekedése, ennek kö
szönhető, hogy 1943. januárjában a har
coló frontoknak 8500 darab harckocsi 
állt rendelkezésére, ezen kívül más kör
zetekben és a frontoknál még 4300. A 
döntő azonban, hogy ezeknek a harcko
csiknak a zöme T—34-es volt, amely a 
második világháború legjobb harcko
csijának bizonyult. Guderian, Mellen-
thin és még sokan mások, akik saját 
bőrükön érezték hatásukat, kénytelének 
voltak kijelenteni „ . . . hogy jóval felül

múltak minden német harckocsi típust." 
Ez tette lehetővé, hogy 1943-ban egyne
mű harckocsi hadtesteket és hadserege
ket hozzanak létre, amelyek a támadó 
hadműveletekben a siker kifejlesztésé
nek, az ellenség bekerítésének és üldö
zésének, vagyis a német hadsereg meg
semmisítésének fő eszközei voltak. 

1943-ban kilenc harckocsi- és gépesí
tett hadtestet szerveztek és az év köze
pén már öt harckocsihadsereg állt a 
főparancsnokság rendelkezésére. Ezek 
az új hadműveleti magasabbegységek, 
ahogy Rotmisztrov marsall írja, gya
korlatilag megoldották a harckocsik tö
meges alkalmazásának szervezési kér
déseit. A harckocsihadseregek, a Vörös 
Hadsereg gyorsan mozgó csapásmérő 
hadműveleti magasabbegységei fokoz
ták a szárazföldi csapatok ütőerejét és 
megkönnyítették a nagy támadó had
műveletek gyors és sikeres végrehajtá
sát. 

A harckocsicsapatokhoz hasonló mi
nőségi változáson ment át a légierő, 
valamint tengeri és folyami flotta is. 

A hadsereg fegyverzetének és szer
vezésének fejlődésével együtt haladt a 
parancsnoki és személyi állomány kép
zettségének tökéletesedése is. Mindezek 
elképzelhetetlenek lettek volna a part
es Komszomol-szervezetek jó munkája 
nélkül. 

1943. nyarán a szovjet hadsereg ha
talmas sikerek után, erkölcsi-politikai-
lag szilárd, jó fegyverzettel és átszerve
zett csapatokkal folytatta a német fa
siszta betolakodók kiűzését a Szovjet
unió területéről. Az 1943. nyarától meg
induló és egymást követő támadó had
műveletek sorát azonban megelőzte a 
kurszki védelmi hadművelet. 

Az ötödik fejezet részletesen foglal
kozik e döntő jelentőségű csata ese
ményeivel. Nagyon érdekesen vilá
gítja meg, hogy 1942—43 nyarán elszen
vedett csapások okozta tekintély meg
ingását hogyan akarták Hitler és tábor
nokai Kurszknál kiküszöbölni. Nemcsak 
a bomladozó fasiszta szövetség összeko
vácsolását, de a második arcvonal meg
nyitását halogató angol—amerikai szö
vetségesek Szovjetunióval kötött anti
fasiszta koalíciójának szétbomlását is 
várták. 

A fasiszta Németország katonai ve
zetői minden szellemi, anyagi és kato
nai erejüket sorompóba állították, hogy 
a „Citadella" hadművelet segítségével 
feltartóztassák a végzetet. 

A szerzők részletesen ismertetik a 
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német hadművelet előkészítő munkála
tait. „Két hónapon át a »Citadella« óri
ási árnyéka lebegett a keléti arcvonal 
felett" — idézik Mellenthin német tá
bornok erről írott sorait. Tigrisek, Pár
ducok tömegét vonultatták fel, amelyek 
nemrég gördültek ki a gyárak kapuin. 
A legmegbizhatóbb SS hadosztályokat 
is ide összpontosították, összesen 900 
ezer katonát és tisztet, 10 000 löveget és 
aknavetőt, ,2700 harckocsit és rohamlö
veget vetetek be, hogy kiüssék Orosz
országot a háborúból — jegyezte meg 
W. Bedell Smith amerikai tábornok a 
németek készülődéséről. 

Hiába olvasták fel Hitler parancsát 
a támadás előtt, hogy: „Mától kezdve 
nagy támadó harcok részesei lesztek, 
amelyek kimenetele eldöntheti a hábo
rú sorsát. Győzelmetek sokkal inkább, 
mint bármikor, arról győzi majd meg a 
világot, hogy végeredményében a né
met hadsereggel szemben bármiféle el
lenállás hasztalan''. 

A fasiszta csapatok minden igyeke
zete ellenére a támadás kudarcba ful
ladt. A szovjet felderítők az ellenség 
minden lépését figyelemmel kísérték. 
Nemcsak a támadás időpontját, általá
nos elgondolását, de a tervezett csapá
sok valószínű irányát, a bevetésre szánt 
erők csoportosítását, erejét stb. is meg
állapították. 

Mindez lehetővé tette, hogy a főhadi
szállás, figyelembe véve a frontparancs
nokok javaslatait és a vezérkar vélemé
nyét, 1943 nyarára és őszére a legmeg
felelőbb hadműveleti terveket dolgozza 
ki. 

Annak ellenére, hogy a Vörös Had
sereg képes lett volna megelőzni a né
metek támadását, ehhez ugyanis ren
delkezett megfelelő erőkkel, célszerűbb
nek látták, hogy egy előre kiépített, mé
lyen lépcsőzött leküzdhetetlen védelmet 
állítsanak vele szembe. így került sor 
a kurszki kiszögellésben a Központi- és 
Voronyezsi Frontok, iskolapéldát jelen
tő védelmi hadműveletének megvívásá
ra. 

A kötet szerzői nagy részletességgel 
ismertetik a kurszki csata védelmi had
műveleteinek lefolyását is. A második 
világháború történetében ezek kiemel
kedő helyet foglalnak el. Bebizonyítot
ták, hogy jól kiépített, mélyen lépcső
zött védelmi rendszer áttörhetetlen, ha 
azt műszakilag jól megerősítik, élő
erővel megszállják, páncélelhárító esz
közökkel gazdagon ellátják és aktivitá
sát megfelelő mennyiségű harckocsi- és 

gépesített magasabbegységgel, megfe
lelő mennyiségű légierővel biztosítják, 
még akkor is, ha azt páncélosok és tü
zérségi lövegek és repülőgépek ezrei 
ostromolják. 

A kurszki védelmi hadműveleteket 
követő hatalmas szovjet ellentámadás 
elsöpörte a hitlerista katonai vezetők 
minden ábrándját, mint a ködöt. Itt 
tört el a német hadsereg gerince, ez volt 
a német páncélos erők hattyúdala, ettől 
fogva már csak rugalmas elszakadás 
következett a támadó szovjet frontok 
elől. A hadászati kezdeményezés végleg 
átment a szovjet hadsereg kezébe, és 
azt a fasiszta Németország feltétel nél
küli fegyverletételéig, a háború befeje
zéséig meg is tartotta. 

A kurszki csata világtörténeti jelen
tőségét sokoldalúan bizonyító tények 
bemutatása félreérthetetlenül bizonyít
ja a szovjet—német arcvonal döntő sze
repét a második világháború katonai 
kimenetelében és a nemzetközi esemé
nyekre. 

A hetedik fejezet: „A bal parti Ukraj
na felszabadítása, hadászati hídfők bir
tokba vétele a Dnyep"ér jobb partján". 
A balparti Ukrajna felszabadításának 
történetét adja. Az itt lezajlott hadmű
veletek fő jellemvonása: keresztülhúz
ták a németeknek azt a törekvését, hogy 
szilárdan megkapaszkodjanak a Dnye
per vonalán. Kikergették a megszálló
kat Ukrajna termékeny vidékéről, visz-
szaszerezték Krivoj Rog vasércét, Za-
porozsje és Nyikopol mangánját és más 
nemesfém bányákat, azokat, amelyek
kel a németek azt remélték, hogy hosz-
szú ideig folytathatják a háborút. 

A hadászati célkitűzéseken túl a leg
döntőbb azonban az elnyomás alatt lé
vő szovjet emberek felszabadítása volt. 
Az arcvonal déli szakaszán tevékenyke
dő frontok elé a főparancsnokság azt a 
feladatot állította, hogy aknázzák ki a 
Kurszknál aratott győzelem eredmé
nyeit és újabb csapásokkal semmisítsék 
meg az ellenség meggyengült csoporto
sításait. 

Rövid idő, mindössze 10 nap állt ren
delkezésre az újabb támadások előké
szítésére. A hosszú, másfél hónapos har
cok után komoly szervezési, utánpótlási 
feladatok gyors megoldására volt szük
ség. A németek hátába a partizán
mozgalom soha nem látott mértékben 
bontakozott ki és jó együttműködésben 
a támadó frontok csapataival biztosí
tották az augusztus 26-án meginduló 
hadműveletek sikerét. 
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Szeptember 15-én a németek már 
kénytelenek voltak visszahúzódni a 
Dnyeper mögé. Szeptember végére a 
Donyec medence is felszabadult. A ha
talmas lendülettel előre hömpölygő 
szovjet csapatok legfőbb célja ezután a 
Dnyeper jobb partjára való kijutás volt. 
Szeptember végén a folyó jobb partján 
egymásután hozták létre a hídfőket, és 
ezzel keresztülhúzták a németek védel
mi tervét. Megnyílt az út Kijev felsza
badítása felé. November elején az 1. 
Ukrán Front Kijevet, Ukrajna főváro
sát, a 2. és 3. pedig Dél-Ukrajna egy ré
szét. 

Ukrajna legjelentősebb területeinek 
felszabadítása lehetővé tette Krim meg
tisztításának elindítását. A Keresi szo
ros birtokbavétele hídfőt jelentett a 
Krimben lévő ellenség megsemmisíté
séhez. 

A délen elért hatalmas sikereket egé
szítette ki a szovjet—német arcvonal 
középső szakaszán indított támadó had
műveletek sora. Ezt a hetedik fejezet: 
„Belorusszia felszabadításának kezde
te" cím alatt tárgyalja. Az itt lezajlott 
hadmüveletek messze visszavetették a 
fasiszta csapatokat Moszkvától. Súlyos 
harcok árán felszabadították a sokat 
szenvedett Szmolenszket és kijutottak 
Belorusszia keleti területére. 

Az 1943 nyári-őszi hadjáratok során a 
szovjet hadsereg hatalmas katonai ere
je teljes nagyságában bontakozott ki. 
Hitler tábornokai minden tudásukat 
összeszedve képtelenek voltak megállni 
a szovjet hadvezérek vezetése alatt álló 
szovjet csapatok előtt. 1200 km széles 
arcvonalon űzték, hajtották vissza a né
met hordákat 300—600 km mélységben 
és teremtettek kedvező előfeltételeket 
az egész ország és más népek felszaba
dításához, a fasizmus végleges szétzúzá
sához. 

A kötet nyolcadik és kilencedik fe
jezete a légierő és a szovjet haditenge
részeti erők szerepével foglalkozik. Kü
lönös részletességgel elemzi a légifölény 
kiharcolásának problémáját, mert ez 
döntő előfeltétele volt a szovjet támadó 
hadműveletek sikerének. Azért volt ez 
különösen bonyolult, mert az ellenség
nek 1943 elejére 3800 repülőgépével 
szemben a szovjet légierő csak 4100 gép
pel rendelkezett, ebből is 500 elavult 
U—2 és R—5 típusú könnyű éjszakai 
bombázó volt, vagyis a számbeli fölény 
nem jelentett egyúttal minőségi fölényt 
is. Ezenkívül a moszkva—leningrádi 
irányok oltalmazása is sok gépet elvont 

a déli szárnyról, ahol a döntő hadműve
letek lezajlottak. Ennek ellenére a szov
jet repülők olyan súlyos veszteségeket 
okoztak a német légierőnek, amelyet az 
már nem tudott kiheverni, s így a légi
uralmat kénytelen volt átengedni a 
szovjet légierőnek. Az állandóan erő
södő szovjet repülő magasabbegységek 
1943 folyamán nemcsak mennyiségi, de 
minőségi előnybe is kerültek, ami le
hetővé tette, hogy hatásosan támogas
sák a szárazföldi csapatokat. ' 

A haditengerészeti erők 1943-ban ér
tékes tapasztalatokat gyűjtöttek az el
lenséggel vívott harcokban és hadmű
veletekben a Balti- és Fekete-tengeren 
és hathatósan kivették részüket az elért 
győzelmekben. 

Sokat olvastunk már arról, hogy a 
Szovjetunió területén a fasiszta német 
megszálló rendszer milyen embertelen 
kegyetlenséggel akarta megvalósítani a 
maga gyarmati uralmát. Ezt a kérdést 
a Nagy Honvédő Háború harmadik kö
tete is részletesen tárgyalja a tizedik 
fejezetben, majd bemutatja, hogy az 
ideiglenesen megszállás alá került szov
jet emberek, a kommunista párt irányí
tásával, a partizánmozgalom keretében 
milyen hősies küzdelmet folytattak a 
fasiszta barbárok ellen. 

1942 végén, 1943 elején több mint 120 
ezer ember küzdött a partizánok oszta
gaiban, de ezenkívül még sok tízezer 
kisebb csoport harcolt elszigetelve a 
betolakodók ellen. Ez a létszám 1943 
végére 280 ezer főre emelkedett, amely 
mögött több százezres tartalék húzódott 
meg. Szovjetunió népeinek hatalmas, 
mindent átfogó partizánküzdelme 1943-
ban a fasiszta német hadsereget lénye
gében kétfrontos harcra kényszerítette, 
ami azt is jelentette, hogy teljesértékű 
segítséget nyújtott a támadó Vörös 
Hadseregnek. Ekkor már közvetlen 
együttműködés fejlődött ki a szovjet 
csapatok és a partizán-magasabbegy
ségek- és osztagok között. Az ellenség 
közlekedési vonalai, közigazgatási in
tézményei, gazdásági bázisai, helyőrsé
gei, törzsei, élőereje és harci techniká
ja egy pillanatra sem volt biztonság
ban. Ez kihatott a fasiszta német had
sereg fizikai és erkölcsi erejére és kép
telenné tette, hogy terveinek megfele
lően zsákmányolja ki a megszállt terü
leteket. Eposzok sorát megtöltő hősies 
harcok sokasága világít rá a szovjet 
emberek politikai öntudatára, a szocia
lista haza iránti önfeláldozásra. 

A tizenegyedik fejezet: „A Vörös 
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Hadsereg győzelmének hatása a nem
zetközi helyzetre" cím alatt számot ad 
arról, hogy a Szovjetunió kommunista 
pártjának és kormányának a vezetésé
vel milyen következetes harcot folyta
tott az antifasiszta erők összekovácso
lásáért, hogy megrövidítse a világ né
peinek szenvedését. Részletesen foglal
kozik a második arcvonal problémájá
val és leleplezi azokat az erőket, ame
lyek késleltették megnyitását. A Casa
blancái konferencia értékelése mellett 
kitér az amerikai—angol vezetők qué
beci tanácskozásának ismertetésére, 
majd kiemeli az amerikai és angol 
munkástömegek" hatalmas mozgalmát, 
amely a második arcvonal megnyitása 
mellett szállt síkra. Ezekután rámutat 
arra, hogy a Szovjetuniót ekkor a szö
vetségesek fegyverrel, ipari berendezé
sekkel és élelmiszer szállításokkal segí
tették. 1943-ban azonban különböző ne
hézségekre hivatkozva, 8 hónapig szü
neteltek a szállítások, pont akkor, ami
kor a nyári-őszi hadműveletek hatal
mas anyagfelhasználása szükségessé 
tette volna a szövetségesek segítségét. 

A fejezet részletesen ismerteti a szov
jet külpolitika tevékenységét, amelynek 
fő célkitűzése az antifasiszta koalíció 
további megszilárdítása volt. 

Különösen hatásosan támogatta a 
francia ellenállási mozgalmat, amikor 
elismerte a Francia Nemzeti Felszaba-
dítási Bizottságot és minden reakciós 
mesterkedést leküzdve megkötötte a 
szovjet—csehszlovák közös segítség
nyújtási egyezményt. 

1943. év külpolitikai eseményeit lezá
ró moszkvai és teheráni konferenciák 
fényesen bizonyították Szovjetunió ha
talmas tekintélyét és szerepét a nem

zetközi eseményekben. A kötet különö
sen nagy teret szentel a három kor
mányfő nagyjelentőségű teheráni meg
beszéléseire, és a háború utáni Európa 
problémájának megoldásáról elhang
zott véleménye ismertetésére. 

1943. év hatalmas katonai győzelmei 
új lendületet adtak az elgyengült népek 
harcának és megoldhatatlan válságba 
taszították a fasiszta tábort. A német 
szövetségesek sorából nemcsak Olasz
ország szakad ki, de Hitler összes szö-
wtspgesei is válsággal küzdöttek — 
Németország tekintélye feltartóztatha
tatlanul csökkent. 

A kötet tizenkettedik fejezete a má
sodrendű hadszínterekről ad rövid ka
tonapolitikai és hadműveleti tájékoz
tatót, majd a tizenharmadik fejezetben 
összefoglalja a Nagy Honvédő Háború 
második időszakának katonai és politi
kai eseményeit. Különösen részletesen 
elemzi a szovjet hadművészet 1943-ban 
elért eredményeit, amelyek a háború 
következő időszakában biztosították a 
fasiszta német fegyveres erők szétzúzá
sát. 

Az első két kötethez hasonlóan ezt a 
könyvet is nagyszerű térképvázlatok, 
fényképek, jegyzetek és más illusztrá
ciók egészítik ki. A Zrínyi Katonai Ki
adó gondozásában értékes mű kerül a 
magyar olvasó kezébe. A kiadvány sok
oldalúan mutatja be a második világ
háború történetében fordulatot hozó 
1943-as esztendő katonai, politikai, dip
lomáciai stb. eseményeit és a Szovjet
unió népeinek világtörténeti jelentőségű, 
történelem alakító hősi helytállását, 
amelyet Lenin pártjának vezetésével 
hajtottak végre. 

Nagy Gábor 
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STERJU AT AN ASZÓ V: 

MENETELÉS NYUGATRA 
(Szófia, Allami Katonai Kiadó, 1966. 206 o.) 

ÏTOXOBWT 

Sterju Atanaszov nyugalmazott tábor
nok — régi illegális kommunista, az 
1923. szeptemberi antifasiszta felkelés 
részvevője, politikai emigráns Jugoszlá
viában, majd Moszkvában, később par
tizán — a bolgár nép honvédő háború
jának mindkét szakaszában az 1. Bol
gár Hadsereg politikai helyettese volt. 
Könyvében, amely a bolgár memoár
irodalom egyik legszebb kötete, saját él
ményei közlésén túl, felidézi azokat az 
eseményeket is, amelyek a bolgár kato
nák hősies harcának „hátterében zajlot
tak le". A krónikás hangján hűen és 

őszintén számol be arról a harcról, ame
lyet a bolgár kommunisták a reakció 
minden rendű és rangú képviselőivel až 
új bolgár haderő megszervezése és ellá
tásának biztosítása, a személyi állo
mánynak a Hazafias Front kormánya 
által kidolgozott program szellemében 
történő nevelése, a fasiszta Németor
szág elleni háborúba való bekapcsoló
dása érdekében vívtak. A szerző köny
vében emléket állít azoknak a kommu
nistáknak és ifjúmunkásoknak, akik a 
harcnak — mint parancsnokhelyette
sek — aktív szervezői és vezetői vol
tak, akik a legsúlyosabb helyzetekben 
is tudták, mit kell tenniük — és rner-
tek is cselekedni az új Bulgáriáért. 

Bulgária új kormánya a fegyveres fel
kelés győzelmének másnapján — szep
tember 10-én — hadat üzent a hitleri 
Németországnak. A 3. Ukrán Front 
csapatai, amelyek már Bulgária terüle
tén jártak, a Népi Felszabadító 
Hadsereggel és más partizánalaku
latokkal együtt egymás után vonultak 
be Bulgária felszabadított városaiba és 
falvaiba, és közeledtek Szófia felé. Az 
adott helyzetben a kormány fő feladata 
az volt, hogy rövid időn belül megfelelő 
harcértékű hadsereget hozzon létre, 
mely a 3. Ukrán Front alárendeltségében 
részt vesz a fasiszta megszállók elleni 
küzdelemben. A szerző munkájában be
mutatja azokat a körülményeket, ame
lyek között ezt a feladatot végre kellett 
hajtani. Ennek során megismerhetjük a 
bolgár katonai felső vezetés akkori hely
zetét, a Damjan Velcsev honvédelmi mi
niszter köré csoportosult reakciós tisz
tek és tábornokok tevékenységét, amely 
kezdetben ugyan burkolt formákat öl-
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tött, később azonban — a kommunisták 
egyre fokozottabb előretörése, a népi 
hatalom, megerősödése következtében — 
mind durvábbá és nyíltabbá vált. 

A reakció elleni harc különösen éles 
volt az új haderő parancsnoki állomá
nyának kérdésében. A magasabbegysé
gek élére (kinevezendő parancsnokokkal 
szemben a nép érdeke két fő követel
ményt állított: politikailag legyenek 
megbízhatóak, a néphez hűek és értse
nek az új harcászati-hadművészeti el
vekhez. Ez utóbbi nem. (kevesebb prob
lémát jelentett az előbbihez képest, hi
szen a bolgár [tiszteknek nem volt má
sodik világháborús tapasztalatuk. A pa
rancsnoki állomány kialakításában nagy 
szerepet játszottak azok a kommunisták 
és volt partizánok, akiket a kormány 
rendeletére parancsnokhelyetteseiknek 
neveztek ki. Persze a parancsnokhelyet
tesi intézménynek a bevezetése is sok
sok akadályba ütközött. 

S ter j u Atanaszovot szeptember 17-én 
nevezték ki a szerveződő 1. Bolgár Had
sereg parancsnokhelyettesévé. A hadse-
regparancsnok Vladimir Sztojcsev lett. 
Sterju Atanaszov 20-án érkezett meg a 
hadsereg (törzséhez, Kjüsztendilbe, ahol 
javában folytak a szervezési munkála
tok, ugyanakkor az ide tartozó 9. gya
logezred és partizáncsoportok Devebair-
nál, a Georgi Dimitrov partizándandár 
egységei pedig Kratovonál már szep
tember 11-től súlyos harcokat vívtak a 
németekkel. Atanaszov őszinte szóval 
ír a szervezés körüli nehézségekről, a 
reakciós elemek elleni küzdelemről és 
arról, hogy az éppen öntudatra ébredő, 
vagy kevés politikai tapasztalattal ren
delkező katonák nem egyszer olyanok
kal szemben is felléptek, akik nem vol
tak a nép ellenségei. E kérdések tisztá
zása során tapasztalatokat szereztek a 
kommunisták is, tanulgatták a szerve
zés, a vezetés és a politikai irányítás 
nem könnyű mesterségét. 

Tapasztalatait összegezve a szerző — 
példákkal illusztrálva — beszél azokról 
a végrehajtásra váró feladatokról, ame
lyeknek dandárját a parancsnokhelyet
teseknek kellett megoldaniuk. Ezek vol
tak: 

1. biztosítani a tisztikar, különösen a 
törzsek néphez hú összetételét; 

2. nevelni a személyi állományt poli
tikailag; 

3. betölteni az összekötőkapocs szere
pét a tisztek és katonák, a parancsno
kok és beosztottak között; 

4. részt venni az új, öntudatos fegye
lem megszilárdításában ; 

Ö. ideológiai nevelésit folytatni; 
6. kapcsolatot tartani az állami szer

vekkel és végül 
7. politikailag biztosítani a hadtáp

szervek egészséges működését. 
A szerző \ megjegyzi, hogy ebben az 

időben a kommunista párt nem hangoz
tatta szerepét a parancsnokhelyettesi in
tézmény létrehozásában, de ügyelt arra, 
hogy a Hazafias Front más pártjai ne 
küldhessék el saját megbízottaikat a 
hadseregbe parancsnokhelyetteseknek 
(31. o.). 

Az 1. Bolgár Hadsereg (törzse a főpa
rancsnokságnak a támadó hadműveletek 
megkezdésére vonatkozó parancsát 1944. 
szeptember 22-én vette át. Azt a felada
tot kapta, hogy Kriva Palanka—Kuma-
novo—Szkoplje irányában támadva aka
dályozza meg a Vardar völgyében, hogy 
a délről északra visszavonuló német 
csapatok átjussanak a Vardar és a Mo
rava völgyén (36. o.). 

A hadsereg október 3-ra virradó haj
nalon kezdte meg harctevékenységét. 
Katonái hősies küzdelmeket vívtak Kri
va Palankánál, Sztrazsinnál és Sztrá-
cinnál. Becsülettel teljesítették harcfel
adataikat. A Velcsev köré csoportosult 
reakció azonban nem nyugodott. Vel
csev kiment a harcoló csapatokhoz és 
beszédet intézett hozzájuk. Ennek ha
tása később súlyosan érintette még az 
újonnan szerveződő 1. Bolgáv Hadsereg 
vezetését is. A miniszter azt mondta a 
katonáknak, hogy ha elfoglalják a kije
lölt helységeket, mehetnek haza, mert 
Bulgária számára akkor véget ér a há
ború (58—59. o.). 

Atanaszov Szkoplje felszabadításának 
időszakában értesült arról, hogy Bul
gária — egy önálló, hat hadosztályból 
és hadseregközvetleneikből álló hadse
reggel —' továbbra is részt vesz a há
borúban a hitleri Németország teljes le
veréséig. Ennek a hadseregnek a pa
rancsnoka Sztojcsev tábornok, parancs
nokhelyettese pedig Atanaszov lett. A 
reakció azonban ismét porondra lépett 
és a legnyíltabban állást foglalt a to
vábbi részvétel ellen. Mindent elköve
tett a reakciós tisztek megmentéséért, 
igyekezett őket megfelelő beosztásokban 
elhelyezni. Ezek az emberek aztán a lá
zadásokat szervezték a katonák köré
ben. Napirenden volt a parancsok meg
tagadása. A katonák kijelentették, hogy 
ők hazamennek, mert ezt ígérte a hon-
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védelmi miniszter;. A miniszter emberei 
gyűléseket rendeztek és arról beszéltek, 
hogy a háborút csak a kommunisták 
akarják, a Hazafias Front többi pártjai 
ugyanis a „békére" törekszenek. Ezt 
eredményezte Damjan Velcsev beszéde 
és tevékenysége. A helyzet nem volt 
könnyű. Felszámolása a hazafiaktól 
nagy erőfeszítést, határozottságot és bá
torságát követelt meg. Ám az új hadse
reg szervezése mégis megtörtént — és 
ez elsősorban a kommunisták érdeme 
volt. A hadsereg törzse Sztara Pazova 
jugoszláv helységbe települt. Ide érke
zett — magasrangú szovjet tisztek tár
saságában — december 8-án Tolbuhin 
marsall, a 3. Ukrán Front parancsnoka, 
hogy részletesebben megbeszélje a bol
gár parancsnokokkal a hadsereg felada
tait és megismerje állapotát. A érteke
zés során Tolbuhin marsall a legapróbb 
részletekre is kitért, szólt arról is, mi
lyen segítséget ad a bolgár hadseregnek 
a továbbiakban, hogy az minden vonat
kozásban megfeleljen a korszerű köve
telményeknek. 

A szerző részletesen foglalkozik az 1. 
Bolgár Hadsereg Szerémiségben vívott 
harcaival, majd ismerteti a 3. Ukrán 
Front törzsétől december 28-án kapott 
új feladatot: kezdjék meg a csapatok 
dunai átkelését és váltsák fel a Dráva 
északi partján védelemben levő szovjet 
és jugoszláv csapatokat. 

Az a hír, hogy a bolgár csapatok Ma
gyarország területére mennek át, a 
reakció által megtévesztett katonák kö
rében pánikot keltett. Atanaszov és 
néhány más régi kommunista erélyes 
fellépése kellett ahhoz, hogy a már ha
zafelé megindult katonák rádöbbenjenek 
tettük súlyosságára. A szovjet csapatok 
budapesti hadműveletének időszakában 
az 1. Bolgár Hadsereg a 3. Ukrán Front 
balszárnyán volt védelemben- A vi
szonylag csendes időszakot — februárt 
— a bolgár kommunisták arra használ
ták fel, hogy az addigi politikai és harci 
tapasztalatokat összegezzék és a felada
tokat tisztá-zzák. A törzsekben vezetési 
gyakorlatokat tartottak, a hadsnregtörzs 
kiképzését Blagodatov szovjet tábornok 
vezette. Atanaszov feladata volt, hogy 
a hadtesteknél politikai tanfolyamokat 
szervezzen a tisztek részére. Ebben a 
munkában igen nagy segítséget kapott 
a szovjet elvtársaktól. A politikai ne 
velő és felvilágosító munka tartalmának 
meghatározásában figyelembe vették a 
bolgár tisztikar differenciáltságát. Mint 

a szerző írja, a régi hadseregtől átkerült 
tisztekert öt csoportra lehetett osztani: 

— az első, viszonylag nem nagy cso
portba tartoztak azok a tisztek, akik 
elfogadták a kommunista párt irányvo
nalát és aktívan részt vettek a Hazafias 
Front kormánya politikájának megvaló
sításában; -

— a második csoportot a Damjan Vel
csev álláspontját (képviselők alkották; 

— a harmadik csoportba — létszám
ban a legnagyobb —, azok a tisztek tar
toztak, alkik németellenesek és .hazafiak 
voltak, de politikailag nem foglaltak ál
lást, passzív magatartást tanúsítottak és 
az eseményeket illetően várakozó állás
ponton álltak; 

— a tisztek negyedik csoportjának fa
siszta beállítottsága volt ugyan, de — a 
népbíróságtól félve — tartózkodott a 
fellépéstől ; 

— az ötödik csoport igen kis létszá
mához tartoztak azok,, akik a múltbeli 
tevékenységük miatt „megbélyegzettek" 
voltak. Ezek megpróbáltak közeledni a 
Damjan-velcsevistákhoz, sőt némelyek 
a kommunistákhoz is, de eredménytele
nül (130. a ) . 

A tisztikar ilyen vegyes összetételét 
figyelembevéve, igen fontos volt a he
lyes politikai tájékoztatás. Ennek si
kere különösen a márciusi nehéz na
pokban meg is mutatkozott. A politi
kai tanfolyamon természetesen részt 
vettek azok a tisztek is — és ezek 
a tisztikar túlnyomó többségét alkották 
—, akik az új kormány rendeletével ke
rültek a hadseregbe. Ezek főleg parti
zánok, kommunisták, illetve kommu
nista érzelmű tartalékos tisztek voltak 
(Megjegyzés tőlem — G. A!). 

Sterju Atanaszov több fejezetben fog
lalkozik az 1945. évi dél-magyarországi 
felszabadító harcokkal, a németek már
ciusi támadásának tervével, a nagyba
jomi és a drávai küzdelmekkel, a bol
gár csapatok murai támadásával, majd 
a Dráva déli partja mentén május 15-ig 
folytatott közös jugoszláv—bolgár harc
tevékenységgel. 

A könyv igen érdekes és a fegyver
barátság szempontjából rendkívül érté
kes személyes élményeket őriz meg az 
utókor számára. A szerző a bolgár nép 
honvédő háborújának együk igen fontos 
szereplője vplt, aki közvetlenül kapcso
latban állt Tolbuhin marsallal, valamint 
a 3. Ukrán Front más vezető személyi
ségeivel, mint például Zseltov, Birju-
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zov, Ivanov, Sarohin tábornokokkal, to
vábbá a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg több parancsnokával és ko-
miszárjával — és személyesen Tito 
marsallal is. A szovjet és jugoszláv elv
társakkal való találkozásainak és be
szélgetéseinek leírása maradandó él
ményt nyújt. A magyar olvasóhoz — 
bár a munka csak bolgár nyelven jelent 
meg — különösen közel áll Sterju Ata-
naszov visszaemlékezése, mert az az 
időszak, amelyre ez a könyv tartalmi

lag korlátozódik, egybe esik hazánk 
felszabadításának időszakával. És nem
csak egybe esik, hanem konkrétan arra 
is vonatikozik. A szerző személye nem 
ismeretlen Baranya, Somogy és Zala 
megye déli részének lakosai előtt. Ma is 
emlékeznek közvetlen, segítőkész em
berségére Szigetvárott éppúgy, mint 
Nagykanizsán, ahol a magyarokkal 
együtt ünnepelte az első szabad május 
elsejét. 

Godó Ágnes 
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NAGY GABOR: 

PÁNCÉLOS CSATÄK 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 226 o.) 

Üj, értékes munkával gazdagodott a 
magyar hadtörténelmi és hadművészet
történeti irodalom. A Zrínyi Kiadó gon
dozásában a közelmúltban jelent meg 
Nagy Gábor: Páncélos csaták című 
könyve. 

Az ízléses, szép kiállítás a kiadót, a 
tartalom gazdagsága és érdekessége a 
szerzőt dicséri. 

A könyv írója régi adósságot törlesz
tett, amikor megírta a páncélos fegy
vernem történetét. A harckocsitech
nika a páncélosok harca a fiatalokat 
és öregeket, katonákat és nem katoná
kat egyaránt érdekli. Most végre olyan 

könyvet kaptak kezükbe, mely kielégíti 
érdeklődésüket, gazdagítja ismereteiket. 

Az első harckocsik, ezek a nehézkes, 
lármás, lassan cammogó acélszörnyete
gek ötven évvel ezzelőtt tűntek fel az 
első világháború harcmezein. Megje
lenésük és további fejlődésük döntő 
hatással volt a hadművészet fejlődé
sére. A második világháború csatái el
képzelhetetlenek a harckocsik tömege 
nélkül. Szerepük, jelentőségük egy eset
leges rakéta-atomháborúban jelentősen 
fokozódik. 

A szerző a páncélosok első világhá
borús alkalmazásának ábrázolása után 
a katonai elméletek két világháború 
közötti fejlődésének izgalmas, eddig ke
véssé ismert területére vezeti az olva
sót. 

A háború úgyszólván még be sem fe
jeződött, amikor a katonai szakembe
rek hozzáláttak annak értékeléséhez, a 
tapasztalatok összegezéséhez és általá
nosításához. A lezajlott viták közül is 
kiemelkedtek azok, amelyek a légierő 
és a páncélos fegyvernem problémáit 
érintették. 

A húszas évek elején már színre lép
nek és lándzsát törnek a harckocsik 
fejlesztése, a hadsereg motorizálása 
mellett az angolok, különösen Fuller és 
Liddell Hart. De foglalkoztatja a prob
léma a franciákat is. A fiatal szovjet 
államban Frunze szintén hangsúlyozza 
az új fegyver jelentőségét. 

A hadseregek teljes gépesítése, a 
páncélosok fegyvernemmé válása ter
mészetesen ekkor még nem következett 
be. Csak olyan ütemben történhetett ez 
meg, ahogyan a technikai fejlődés le
hetővé tette a robbanómotorok töme
ges gyártását, a gépkocsi és traktoripar 
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kifejlődését, az üzemanyag termelésé
nek magas fokra való emelését. A for
dulat a 30-as évek elejére tehető. Ettől 
kezdve vagyunk tanúi a páncélosok ro
hamos fejlődésének, fegyvernemmé vá
lásának, a hadseregek gépesítésének.. 

A szerző érdeme, hogy rendkívül 
sokoldalúan megmutatja a páncélos 
fegyvernem fejlődését a 30-as években. 
Szemünk előtt bontakozik ki az a vita, 
mely ezekben az években folyt. Látjuk, 
hogyan marad el a korszerű követel
ményektől a valamikor' úttörő angol 
elmélet. 

Hitler uralomrajutásától — 1933 — 
a fasiszta Németország is megjelenik a 
színen és világuralmi terveinek meg
valósításához hatalmas, korszerű had
sereg megteremtését tűzi ki első felada
tul. 

A fasiszta Németországban figyelem
mel kísérték a többi államokban a had
seregek fejlesztésével kapcsolatos el
méleti vitákat és gyakorlati megoldáso
kat. Mindent elkövettek, hogy a ré
szükre a békeszerződésben engedélye
zett hadsereg megfelelő színvonalon 
álljon. De zöld utat ehhez a munkához 
csak Hitler uralomra jutásával kaptak. 
A harckocsi maketteket valódi harcjár
művek váltották fel. 1934-től megindul 
a német páncélos csapatok egyre foko
zódó ütemű szervezése, korszerű harc
kocsi típusok létrehozása. 

Nagy gonddal és sokoldalúan vetíti 
elénk a szerző a szovjet páncélos csa
patok fejlődését is a 30-as években. Is
merteti a neves szovjet teoretikusok — 
Tuhacsevszkij, Jakir, Uborevics — né
zeteit. Bemutatja Triandofilov munkás
ságát. A szovjet elmélet és a páncélos 
gépesített csapatok fejlődése 1937-ig tö
retlen. Az első ötéves tervek lehetővé 
tették a hadsereg korszerű fegyverek
kel való ellátását. A korszerű technika 
meggyorsította a katonai elméleti mun
kát is. Leszögezték, hogy a harckocsik 
és repülőgépek gyökeresen más, új vi
szonyokat teremtettek a hadművelet és 
harc megvívásában. A háborúban a 
szemben álló felek védelmének áttöré
séhez harckocsik tömegére van szükség. 
A célokat csak mély támadó hadmű
velettel lehet elérni. Kidolgozzák a 
mély hadművelet elméletét. Az új esz
közök, új harceljárás, új szervezeti for
mákat követel. 1932-ben megalakul a 
világon az első gépesített hadtest. Még 
ebben az évben felállítják Moszkvában 
a páncélos akadémiát is. Az 1936-os 
szovjet hadgyakorlatokra az egész vi
lág felfigyelt. Az egykori tudósítások 

leírják a harckocsiknak nagy tömegek
ben való alkalmazását, a hadműveleti 
elgondolás merészségét. Egyöntetű a 
vélemény, hogy a páncélos fegyvernem 
fejlesztésében a Szovjetunió elméleti
leg és gyakorlatilag az élre tört. így is 
van, hiszen Guderian is csak később, 
az 1934—35-ös években jelentkezett a 
nyilvánosság előtt elképzeléseivel. „Ach
tung! Panzer!" című könyve csak 1937-
ben jelent meg. A német és ennek nyo
mán a magyar katonai folyóiratok Isz-
szersszon-nan 1932-ben a hadműveleti 
művészet fejlődéséről írt egyik munká
ját „korszerű Dzsingisz khán" címmel 
ismertetik. Leírják, hogy a Szovjetunió
ban új elvek születtek, a támadásban a 
siker gyors és nagymélységű kifejlesz
tésére tömegesen alkalmazzák a harc
kocsit. 

A szerző ezután arról a hatalmas kár
ról ír, amelyet a személyi kultusz oko
zott a szovjet katonai elmélet és a Vö
rös Hadsereg fejlődésében. A katonai 
perekben elítélt teoretikusok nézeteit is 
elvetették. A szovjet hadművészet fej
lődésében megtorpanás következett be. 
Helytelenül értékelték a harckocsik sze
repét a spanyol polgárháborúban, je
lentőségük csökkenését állapították 
meg. Ez hibákat vont maga után elmé
leti és gyakorlati téren egyaránt. Fel
oszlatták a harckocsi-magasabbegysé
géket és csak a gyalogság közvetlen tá
mogatására alkalmas egységeket tar
tották meg. Mindez akkor, amikor a 
fasiszta Németország gyors ütemben 
növelte páncélos magasabbegységeinek 
a számát. Így jutott a német hadsereg 
bizonyos előnyhöz. 

Igaz, hogy a szovjet vezetés is felis
merte a hibákat, és hozzá is látott ki
javításukhoz — 1940-ben újra szejvez-
tek gépesített magasabbegységekét —, 
de az idő rövid volt. Az 1941-es német 
orvtámadás készületlenül találta a Vö
rös Hadsereget. Az új, feltöltetlen gé
pesített magasabbegységek nehézkesek 
voltak. Vezetésük is gyenge volt. Az 
alakulatok hősiesen küzdöttek, de vesz
teségeik oly nagyok voltak, hogy újra 
fel kellett őket oszlatni. A mind kor
szerűbb, több es jobb technikával el
látott szovjet harckocsi-magasabbegy
ségek, hadtestek és hadseregek csak 
1942-től jelentek meg ismét a harcté
ren, hogy ezután döntően szóljanak 
bele a Nagy Honvédő Háború legna
gyobb hadműveleteibe. 

A könyv 2. fejezetében a szerző sok 
tényadat felsorakoztatásával a második 
világháború hadműveleteit mutatja be. 
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Lejátszódnak előttünk a fő és mellék-
hadszínterek eseményei. Nyomon kö
vethetjük a páncélos és gépesített csa
patok harcait és hadműveleteit a Len
gyelország elleni német támadástól a 
berlini csatáig. A szerző meggyőzően 
bizonyítja be, hogy azokat a hatalmas 
eredményeket, amelyeket a szovjet 
hadsereg a sztálingrádi és a kurszki 
csatában, majd az 1944—45-ös év ha
talmas hadászati támadó hadműveletei
ben elért, korszerűen szervezett, felsze
relt és vezetett páncélos magasabbegy
ségek nélkül nem lehetett volna meg
valósítani. A hadműveletek leírása so
rán a szerző értékeli is azokat a pán
célosok alkalmazása szempontjából. Rá
mutat a szervezési változásokra és azok 
okaira. Jól érzékelteti a többi fegyver
nemekkel való együttműködés problé
máit. A hangsúly ebben a részben a 
harckocsi hadműveleti magasabbegysé
gek tevékenységén van. Ezért a gyalog
ságot közvetlenül támogató harckocsik, 
alkalmazásával kevesebbet, foglalkozik 

Ezzel szemben bepillantást nyerhetünk 
a bekerítő és folyamatos nagymélységű 
hadműveletek megszervezésébe, nyo
mon követhetjük a szovjet harckocsi
hadseregek és hadtestek tevékenysé
gét a védelem ' áttörésénél, a hadműve
leti mélységben, az üldözésnél és erő
szakos folyóátkeléseknél. A mellékhad
műveletekkel foglalkozó részek szerve
sen kiegészítik a fő mondanivalót. 

A 3. fejezetben a szerző felvázolja a 
páncélos és gépesített csapatok máso
dik világháború utáni fejlődésének főbb 
vonásait. Kihangsúlyozza változatlanul 
nagy szerepüket a korszerű háborúban, 
ugyanakkor rámutat azokra a problé
mákra is, amelyek ennek az aránylag 
fiatal fegyvernemnek a további fejlesz
tésénél adódnak. 

A könyv stílusa világos, mondaniva
lóját jól egészítik ki a vázlatok, táb
lázatok és más illusztrásiók. 

Száva Péter 
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BALÁZS JÓZSEF: 

NÉGY ÉV VASBAN ÉS VÉRBEN 1914—1918 
(Budapest, Kossuth Kiadó, 1966. 296 o.) 

jime 'V'**»** 

ry év vasban 

Több mint ötven éve fegyverek zaja 
verte fel a világot. Emberek milliói öl
töttek magukra katonaruhát s harcol
tak, szenvedtek, pusztultak 52 hosszú 
hónapon át. A háború az előző korok 
háborúitól eltérően világméretekben 
zajlott és a harctevékenység egyaránt 
folyt a szárazföldön, a tengeren és a 
levegőben. A háborúban harmiinchárom 
ország vett részt. A fő hadszíntér 
Európa volt, de hadműveletek voltak a 
Közel- és Távol-Keleten, valamint Af

rikában is. A , tengeri küzdelem kiter
jedt mindhárom óceán területére. 

Ebben az első világméretű háború
ban új, soha nem látott fegyverek je
lentek meg és a hadművészetben új, 
bonyolult problémák vártak megol
dásra. A katonai és politikai vezetők, 
teoretikusok sokszor tanácstalanul ál
lattak .az eseményekkel szemben és 
kénytelenek voltak belátni, hogy a há
ború lefolyásáról vallott nézeteik és 
felfogásuk nem felelnek meg az új 
követelményeknek. 

A háború végén tízmillió halott ma
radt a csatatereken, az anyagi kár két
szerese volt a francia forradalom óta 
lezajlott háborúban okozott károknak. 
Az özvegyeken és árvákon kívül húsz
millió sebesült és rokkant átkozta a 
gyilkos háborút és annak kirobbantóit. 

Kik lobbantották lángra a háború tü
zét? Miért kellett emberek millióinak 
elpusztulni, több nemzedék alkotó 
munkája eredményének tönkremenni? 

A viíág népei — és köztük az idegen 
érdekekért több százezer katonát áldo
zott magyar nép — választ vártak 
ezekre a kérdésekre. A burzsoá törté
netírás sokat foglalkozott e háborúval, 
igen sok részletes és összefoglaló mun
ka látott napvilágot, de a háború 
valódi okának feltárását nem tudta el
végezni. 

A két háború közötti kor magyar 
történészei, hadtörténetirói szintén ki
vették részüket ebből a munkából. Ná
lunk is megjelentek összefoglaló mun
kák és ezredtörténetek, visszaemléke
zések, de a legfontosabb kérdések vá
lasz nélkül maradtak. 

Felszabadulás utáni történetírásunk
ban a második világháború eseményei 
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mögött az első — érthetően — hát
térbe szorult. Mindjobban meggyöke
resedett az a nézet, hogy tapasztalatai 
már nem időszerűek és nem nyújtanak 
a jövő számára kellő tanulságot. Ezt 
bizonyítja az a tény, hogy szemben a 
második világháború gazdag irodalmá
val, az első világháborúval történetírá
sunk alig foglalkozott. Pedig az impe
rializmus korszakának első, az egész 
világra kiterjedő háborúja tapasztala
tainak összefoglalása, az adott kor po
litikai és katonai eseményeinek elem
zése nélkülözhetetlen segítséget nyújt 
a jelen problémáinak megértéséhez. 
Hiszen az imperializmus belső ellent
mondásai eboen a háborúban jelent
keztek először a legélesebben és itt 
mutatkozi-ak meg a háború új, gépi 
korszakának jellemző vonásai. Ezért 
tartom igen örvendetesnek és jelentős
nek Balázs József könyvének megjele
nését, amely régi hiányt pótol történet
írásunkban. 

A szerző munkáját az első világhá
ború katonai története áttekintésének 
nevezi, valójában azonban ennél sok
kal többet ad. Mindenekelőtt a háború 
kirobbanásának valódi okát mutatja be, 
azt, hogy mi volt a hangzatos frázisok 
— a ,;nemzeti becsület" megvédése, az 
„igazság" szeretete, a kis népek „vé
delme" — igazi tartalma. A királyok, 
császárok, cárok, köztársasági elnökök 
hazafias szólamai mögött a rabló im
perializmus küldte halálba a „drága 
népeim" millióit. 

Igen sok burzsoá történetíró a há
ború kitörésért a véletlent — a Monar
chia trónörökösének meggyilkolását — 
hibáztatja. Igaz, a háború látszatra „vé
letlenül" tört ki. Azonban a szükség
szerű és a véletlen kapcsolatából kö
vetkezik, hogy mindenhol, ahol a fel
színen a véletlen játékát látjuk, ott 
mindig rejtett szükségszerűségek mű
ködnek, amelyek megszabják az adott 
jelenség lényegét és fejlődésének, sor
sának fő tendenciáit. 

Ezeket a szükségszerűségeket mutatja 
be a szerző. Példákon keresztül és kü
lönböző táblázatokban tárja elénk a 
háború előtti kor gazdasági fejlődését, 
hívja fel a figyelmet az imperialista 
hatalmak ellentéteire. 

A háború kiterjedt manőverező had
műveletekkel kezdődött. A szemben 
álló felek rövid idő alatt akarták ha
dászati céljaikat megvalósítani és a há
borút „az őszi falevelek hullásáig" be
fejezni. Ellenfeleiket a szárnyakról át
karolva, nagyméretű bekerítéssel, szán

dékoztak megsemmisíteni és a gyors 
győzelmet egy-két „döntő" csatától re
mélték. Az első világháború előtti ka
tonai teoretikusok arra a clausewitzi 
tételre építették elméletüket, hogy a 
siker akkor a legnagyobb, ha az ütkö
zetek egy nagy csatában egyesülnek. 

A valóságban minden másképpen 
törtónt. A gépi korszakban, a milliós 
hadseregek és az új technika korában 
a hadászati célt nem lehetett egy döntő 
csatában megvalósítani. Már az első 
hónapokban csődöt mondott minden 
olyan kísérlet, amely kizárólag szu-
ronyrohamokkal akart döntést kierő
szakolni a tömegesen megjelent harci 
technikával szemben. A támadó gya
logság a védelem pusztító tüzében meg
torpant és magát beásni kényszerült. 
A hadművészetben ettől kezdve új je
lenség mutatkozott: az összefüggő ál
lásrendszerekben folyó küzdelem — az 
állásháború. A szerző: „Mire a fák le
velei lehullanak", „Forgandó szeren
cse", „Potiorek" és „A lövészárokban" 
című fejezetekben vázolja a katonai 
vezetők hiábavaló erőfeszítéseit, a kö
nyörtelenül/ beköszöntött állásháború 
okait és a harctevékenység kialakuló 
új formáit. 

Az állásháború kezdetétől a háború 
végéig, a hadművészet előtt most mái 
két alapvető feladat állott. Egyrészt 
megoldani a védelem állóképessége, 
szilárdsága fokozásának kérdéseit, más
részt .megkeresni a védelem áttörésének 
és a háború manőverezővé tételének 
módszereit. A szemben álló feleknek 
ezt az erőfeszítését a könyv „Gigászi 
küzdelem" című része vázolja. Érde
kes és színes leírását kapjuk a külön
böző harceszközök alkalmazásának. A 
szerző az egyes hadműveletek leírásá
nál sorra veszi a tüzérség, repülőik, 
harckocsik alkalmazását. Az olvasó ké
pet kap a pergőtűz és a vegyj fegyve
rek hatásáról. A háború hatalmas ál
dozatokkal és hallatlan erőfeszítéssel 
járt mindkét fél részéről. Igen kifejező 
tehát a könyv utolsó részének címe — 
a háború valóban „Nem tarthatott to
vább". A teljesen elvérzett, legyengült 
központi hatalmak kénytelenek- voltak 
letenni a fegyvert a sokkalta nagyobb 
anyagi-technikai bázissal rendelkező 
antant előtt. 

Mit tanulhatunk az első világháború 
eseményeiből, mnyen következtetése
ket vonhatunk le? A szerző „Summa 
surnmárum" címmel többek között az 
alábbi néhány gondolattal igyekszik 
válaszölni: 
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A burzsoá hadászat nem volt képes 
az új, megváltozott korszakban a há
ború sajátosságainak felismerésére. A 
háború eseményei bebizonyították, 
hogy nézeteik az új (követelményeknek 
már nem feleltek meg. 

A burzsoá teoretikusok — főleg a 
németek — a háborút gyors lefolyású
nak tekintették, ehhez azonban hiá
nyoztak a szükséges feltételek. A gyors 
sikerre alapozott elképzelések már az 
első hónapokban megbuktak. 

A vezérkarok előtt világos volt már 
a háborút megelőzően a várható küz
delem koalíciós jelleee, a koalíciós had
vezetés alapjait mégsem dolgozták ki, 
a szövetséges államok hadvezetése kö
zötti együttműködés állandóan akado
zott. 

A háború bebizonyította, hogy a hát
ország szerepe a gépi korszakban jelen
tősen megnőtt. A gépi technika nagy
arányú alkalmazása csak a hadviselő 
államok termelő erőinek legnagyobb 
fokú megfeszítésével volt lehetséges. 

Fokozott mértékben nőtt meg a ma
nőver jelentősége. A vasút mellett nö
vekvő szerepet kapott a gépkocsi-szállí
tás is. A harckocsik alkalmazása, a ne
héz tüzérség gépesítése jelezte a fejlő
dés útját. 

Bár kétségtelen, hogy a szerző köny
vét rövid ismeretterjesztő összefogla
lásnak szánta, mégis érezhető, hogy 
ennél többet szándékozott adni. Éppen 
ezért úgv vélem a katonaolvasó olyan 
részleteket is számon kérhet, amelyek 
elsősorban őt érdeklik, de nem érdek
telenek a többi olvasó számára sem. Itt 
elsősorban a különböző katonai doktrí
nák kialakulására, az azokat létrehozó 
tényezők bemutatására gondolok. A 
szerző a haditervek részletesebb be
mutatásánál röviden érinti is ezt a té
mát — beszél a gyors lefolyású háború 
gondolatáról, de a haditervek alapjául 
szolgáló doktrínák bemutatásával adós 
marad. Ügy vélem nem lett volna ér
dektelen megemlíteni azt sem, milyen 
befolyást gyakoroltak az egyes doktrí
nák kialakítására, az adott országok 
uralkodó osztályainak politikai célki
tűzései és a rendelkezésre álló anyagi
technikai bázis. Nem lett volna rossz 
már csak azért sem, mert ezek a ténye
zők játszanak ma is szerepet, és a ka
tonai doktrínák kialakulásának, az 
azokra ható tényezőknek ismerete nap
jainkban egyre nagyobb jelentőségű. . 

Az első világháború formáját te
kintve -*- elhúzódó jellegű állásháború 
— egyedül áll a hadtörténelemben. A 

könyv értékét éppen ezért csak jobban 
növelné, ha a szerző az állásháború 
létrejöttének körülményeit még részle
tesebben vizsgálta volna. A támadó és 
a védő technikai eszközeinek teljesebb 
bemutatásával, a háború kezdetén al
kalmazott harceljárás bővebb tárgyalá
sával még plasztikusabban mutathatta 
volna be az új technika és a régi elvek 
közti kibékíthetetlen ellentmondást — 
az állásháború valódi okát. 

A végső summázásban a szerző meg
kísérli ugyan ennek bemutatását, de 
végső soron olyan következtetést von 
le, ami nem helytálló. Amint írja: 
„.. . A hadvezetőségek 1914-ben még 
elvárták a háborúba küldött gyalogság
tól, hogy a veszéllyel nem törődve, éle
tét sem kímélve, hurrázó rohammal 
menjen neki az ellenségnek". (286. o.) 
Majd tovább folytatva levonja a követ
keztetést: „Nem vitás, hogy a gyalog
ság harcmodoráról alkotott ilyen buta 
(sic!) szemlélet azután már 1914-ben 
súlyos véráldozatokat követelt vala
mennyi hadseregtől. Igaz, a fegyveres 
erők később is ijesztően nagy vesztesé
geket szenvedtek, de ezek a vesztesé
gek főként már nem a gyalogság el
avult szemléletű harcmodorából adód
tak, hanem ... abból, hogy a katonatö
megeket a munkások és szegényparasz
tok soraiból szedték össze, s azok el
pusztulásáért egyáltalán nem fájt az 
uralkodó osztályok szíve". (Uo. Az én 
kiemelésem. — Sz. L.) 

A kérdés ilyen megközelítése félre
érthető. A gyalogságtól minden korban 
— így a második világháborúban is 
ugyanezt kívánták. Nem a gyalogság 
harcmodoráról alkotott szemlélet volt 
„buta", hanem az a hadművészeti elv, 
hogy a gyalogságnak magára hagyatva, 
minden támogatás nélkül kellett roha
mozni a géonuskákkal szembe. A vesz
teségeket nem a nemtörődömség, ha
nem az új technikával szemben való 
felkészületlenség okozta. 

A szerző kétségtelenül nagy adat- és 
anyagismeret birtokában dolgozta fel a 
háború katonai történetét. Éppen ezért 
sajnálatos, hogy — nem tudni mi ok
ból — sehol sem hivatkozik iroda
lomra, lábjegyzetet nem ad. Ez már 
azért is megjegyzésre ad okot, mert a 
különböző források több adatot más
képpen adnak meg és ez többször za
varólag hat (például a hadosztályok 
ereje, a hadosztályok löveggel való el
látottsága, a tüzérség — közte a nehéz
lövegek száma — ereje, a repülőgépek, 
hadihajók mennyisége stb.) 
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Részletesen foglalkozik a könyv a 
harckocsik megjelenésével és felada
tukkal, azonban a harcban betöltött 
szerepüket illetően ellentmondó követ
keztetésre jut. Egyrészt megállapítja, 
hogy „ . . . Az ütközetbe vetett harcko
csitömeg még nem volt a gyalogsággal 
szorosan együttműködő fegyvernem" 
(228. o.), másrészt olyan következtetésre 
jut, hogy: „ . . . A harckocsik tömeges 
harcbavetésével elért harcászati ered
mények viszont feltétlenül felkeltették 
a hadvezetőségek érdeklődését és — 
megszületett a páncélos fegyvernem". 
(290. o.) Véleményünk szerint az első 
megállapítása a helytálló, mert a harc
kocsit az első világháborús elvek gya
logsági fegyvernek tekintették. 

A szerző szándékosan mellőzte a spe
ciális katonai szakkifejezéseket, bár 

több helyen jobban szolgálná a jobb 
megérthetőséget ezek használata. Zava
róan hatnak többek között — különö
sen a katonaolvasó előtt — az olyan ki
fejezések, mint a búvóhely, lövészárok
vonal, ellenlökés ellencsapás helyett, a 
tartalékok ellentámadása (222. o.), had
seregszervezésben harcbavetett gyalog
ság (64. o.), a Siegfried-állás és Sieg-
fried-vonal keveredése. (Nem ugyan
az! 214. o.) 

Végeredményben Balázs József hasz
nos .munkát végzett a könyv közireadá
sával. Az első világháború katonai tör
ténetének összefoglalásával, hiányos
ságai- ellenére is régi adósságnak tett 
eleget és értékes munkát adott a ka
tonaolvasó és a téma iránt érdeklődő 
polgári olvasóközönség kezébe. 

Szabó László 
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PERJÉS GÉZA: 

ZRÍNYI MIKLÓS ÉS KORA 
(Budapest, Gondolat, 1965. 390 o.) 

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, 
az együk legnagyobb magyar katonai 
író életével és tevékenységével számos 
mű, köztük néhány jelentős marxista 
szellemű irodalomtörténeti és hadtörté
nelmi munka is foglalkozott. Perjés 
Géza monográfiája azonban új, lénye
ges vonásokkal gazdagította a már kör
vonalaiban amúgy is ismert Zrínyi ké
pet. 

Zrínyi személyét, a kor gazdasági, 
társadalmi és hadügyi viszonyai között 
ábrázolva, hitelessé tudta tenni, s cse

lekedetei mögött csaknem minden eset
ben fellelte az előidéző okokat is. 

A munka legfőbb érdeme a feldolgo-
zás komplex jellege. A szerző a felme
rült problémákat "főleg hadtörténelmi, 
agrártörténeti és statisztikai módszerek
kel vizsgálta. Kétségtelen, hogy ez bi
zonyos tokig leszűkítette a kutatás kö
rét, így Zrínyi magánéletéről, korának 
kulturális, filozófiai és más kérdéseiről, 
a XVII. század emberének mindennapi 
gondjairól — a háborútól és az élelme
zéstől eltekintve — alig tudunk meg 
valamit. Zrínyii tevékenységének s ál
tala a kor több fontos problémája 
azonban alaposabban és helyesebben 
tükröződik, mint a korábbi feldolgozá
sokban. 

Az is figyelemre méltó, hogy Perjés 
Géza olyan kényes, sok vitát kiváltott 
évszázados kérdésben, mint a közpon
tosítás, a Habsburg abszolutizmus ma
gyarországi politikájának értékelése — 
reális, minden elfogultságtól, naciona
lista és más túlzásoktól mentesen fog
lal állást. 

A mű tartalmának, mondanivalójának 
zömét a katonai problémák foglalják el, 
így joggal tarthatjuk par excellence 
hadtörténelmi munkának. Ezért ismer
tetőmben csupán az e téren elért ered
ményekre kívánok utalni, illetve azok
hoz néhány megjegyzést fűzni. 

A szerző e munkában összegezi, 
rendszerbe foglalja a korábban megje
lent írásaiban kifejtett gondolatait és 
elképzeléseit. Ezúttal összefüggő, szin
te teljes képet ad a XVII. századi ma
gyar hadügyről, valamint az európai 
hadművészet több fontos kérdéséről — 
főleg a stratégiával, az ellátás prob-
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lematikájával, a várak hadászati és 
harcászati szerepével, a várostromok 
technikájával, valamint a portyázó 
harcmóddal foglalkozik kimerítően. 

Fejtegetéseinek középpontjában a 
XVII. századi magyar hadsereg korsze
rűségének, a török elleni háború hadá
szatának és Zrínyi hadászati elveinek 
kérdése áll. 

A szerző helyesen állapította meg, 
hogy a XVII. századi magyar hadsereg 
szervezésileg és hadművészetileg egy
aránt elavult, korszerűtlen, nem alkal
mas arra, hogy a törököt kiűzze az or
szágból. Azzal azonban már kevésbé 
tudunk egyetérteni, hogy a magyar 
hadművészet visszaesésének oka az „a 
sajátos ok a határvédelem, amely a vi
lágon mindenütt hasonló jelenségeket 
(vagyis lényegében az lirreguláritás elő
térbe kerülését — R. Gy.) hozott létre." 
(196. o.) Az ok ennél — véleményem 
szerint — mélyebben, az ország gazda
sági és társadalmi elmaradottságában, 
az idegen uralomban és más sajátos 
katonai tényezőkben keresendő. Ez 
utóbbiról néhány szót röviden. A kö
zépkori magyar hadsereg legnagyobb 
létszámú fegyverneme mindig a köny-
nyű lovasság volt, gyalogsággal — az 
irreguláris hajdúktól és az idegen szár
mazású királyi, főúri vagy városi zsol
dosoktól eltekintve — sohasem rendel
kezett. Korábban számottevő nehéz lo
vassága a XVII. századra már Melje-
sen elavult fegyvernemmé vált. A had
sereg rákfenéjét — mint ezt Zrínyi he
lyesen látta — a regularitás hiányában 
találhatjuk meg. Modern reguláris gya
logságot hazai elemekből nem lehetett 
kiállítani, ahhoz pedig nem álltak ren
delkezésre megfelelő anyagi források, 
hogy Magyarország önerejéből külföld
ről fogadjon gyalogosokat (mint pl. 
Franciaország). A törökök harcmódja 
'mindenképpen megkövetelte volna, 
hogy jelentékeny mennyiségű irregulá
ris határvédő erőket tartsanak fegy
verben, a reguláris csapatok hiányát 
azonban a kor magyarázza meg. 

És már itt is vagyunk a második, 
Zrínyi korában megoldhatatlan problé
ma, a „két malomkő között őrlődő" 
ország kérdésénél. A tétel, amit Zrínyi 
maga is látott s Perjés Géza világosan, 
cáfolhatatlanul bebizonyított, így hang
zik: Magyarország saját erejéből nem 
győzheti le a törököt, Bécs viszont ezt 
beláthatatlan időre nem tudja és nem 
is akarja megtenni, mi hát a teendő? 
Zrínyi a két rossz közül a kisebbiket, 

a Habsburg-elnyomást választotta; ez 
magyarázza királyhűségét, amely csak 
életének utolsó hónapjaiban, a soroza
tos kudarcok után — Kanizsa sikerte
len ostroma, Ü j zrínyivár eleste — in
gott meg. A szerző megrázó szavakkal 
ecseteli a háború borzalmait, a kilátás
talan helyzetet, de ugyanekkor helye
sen, nacionalista túlzásoktól mentesen 
ábrázolja a császári udvar álláspontját 
is. Fejtegetései vei mindössze egy pont
ban nem érthetünk egyet: a francia 
orientáció lebecsülésével. Sajnálatos, 
hogy a szerző nem foglalkozott bőveb
ben Zrínyi életének utolsó hónapjaival. 
Forrásaink tanúsága szerint ugyanis a 
csalódott, megtört ember, az önhibáján 
kívül kudarcot vallott hadvezér ekkor, 
lehet, hogy csak pillanatnyi elkesere
désében, szakított hagyományos csá
szárhűségével, s Velencén, illetve a 
Magyarországon harcoló francia tiszte
ken keresztül igyekezett felvenni a 
kapcsolatokat XIV. Lajossal. Nagyon 
valószínűnek látszik, hogy az a fran
cia külpolitikai vonal, amely a Habs
burgok hátában az elégedetlen magyar 
rendek szövetségét kereste, már 1664-
ben Zrínyivel megindul. 

Irodalomtörténeti, hadtörténeti és 
historiográfiai szempontból egyaránt 
rendkívül jelentősek Perjés Gézának 
Zrínyi hadtudományi elveiről alkotott 
megállapításai. E kutatási eredmények, 
amelyeket korábban több helyütt is ki
fejtett — véleményem szerint — egyszer 
s mindenkorra leszámolnak az úgyne
vezett „metodizmus"-nak még clause-
witzi eredetű s egyes magyar hadtörté
nészek — pl. Rónai, Horváth, Breit 
stb. — által felkapott álproblémájával. 
A szerző meggyőző erővel bizonyítja, 
hogy Zrínyi és Montecuccoli között nem 
katonai, hanem politikai ellentétek jöt
tek létre. „Metodista" elméletet a kor 
tudománya nem ismert, a manőverező, 
döntést kerülő stratégiai magyarázatát 
nem elvont hadászata elvekben, hanem 
a kor sajátos politikai, vezetési és nem 
utolsósorban ellátási viszonyaiban ta
lálhatjuk meg. Zrínyi éppúgy a regulá
ris hadsereg, a „rendelt csata" híve, 
mint Montecuccoli, s számos katonai 
kérdésben szinte teljesen azonos véle
ményt vall. Kettőjük ellentéte, mint 
már említettük, részben politikai, rész
ben — erre Perjés Géza nem mutat rá 
— személyi természetű. Azt azonban a 
magam részéről már nem merném 
olyan határozottan állítani, mint a szer
ző, hogy az adott pillanatban — vagyis 
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a Montecuccolinak írt válaszröpirat ide
jén — Zrínyi valóban nem Montecuccoli 
személyében és vezetési módszerében 
látta-e az 1661-es erdélyi kudarc fő 
okát. E feltevésünket alátámasztja, 
hogy Zrínyi katonai elvei gyakran — 
még ugyanazon a munkán belül is — 
ellentmondásosak, kiforratlanok, lehet
séges tehát, hogy pillanatnyi felhábo
rodásában szubjektíve maga is elítélte 
Montecuccolit. Mindez természetesen 
nem változtat azon a tényen, hogy sem 
„metodista", sem „antimetodista" kato
nai iskola nem létezett a XVII. század
ban. 

Befejezésül néhány gondolatot a 
könyv jellegéről és módszeréről. A szer
ző kétségtelenül ismertetterjesztő mun
kának szánta művét, erre mutat példá
ul az a sok, gyakran felesleges didakti
kai magyarázat, szónokias kérdésfelte
vés, amelyekkel mondanivalóját köríti. 
Fejtegetései azonban világosak, a nem 
szakértő olvasó számára is könnyen ért

hetőek, s emellett értékes új gondolato
kat árulnak el a szakértőnek is. Vilá
gosan, könnyen 'áttekinthetően, s emel
lett érdekesen, a fiigyeimet állandóan 
megragadóan ír. Ü j szerű gondolatait 
is közérthetően fejti ki. Feldolgozási 
módszerét, až említett apróbb stilisz
tikai észrevételtől eltekintve, példamu
tatónak tarthatjuk a hadtörténelmi is
meretterjesztő irodalom számára. 

Hasonló elismeréssel kell szólnunk az 
apparátusról (pusztán egyetlen megjegy
zés kívánkozik tollamra: a fiatalon el
hunyt tehetséges hadtörténész, Rohonyi 
Gábor: Zrínyi téli hadjárata 1664-ben, 
HK. 1954. 3—4. sz. 92—115. o. c. tanul
mánya kimaradt a forrásmunkák és fel
dolgozások felsorolásából) és a kiadó 
munkájáról. A kitűnő illusztrációs 
anyag, a sok szemléltető vázlat és rajz 
nagyban hozzájárul a mű jobb megér
téséhez és megérdemelt sikeréhez. 

Rázsó Gyula 

418 



A „SZÁZADOK" 1965. MÁSODIK FÉLÉVI SZÁMAIRÓL* 

Ha az ismertető ilyen nagy anyag át
fogására vállalkozik, rnindenkçppen 
egy szubjektív tényezőnek 'kell tollát 
vezetnie: szándékához miinél közelebb 
állóan csoportosítania és bizonyos mér
tékig szelektálnia is 'kell a cikkek, köz
lemények, vitaanyagok "és ismertetések 
bő termését. Csak ennek előrebocsátása 
után lehet a Századok jelzett számai
nak több mint ezer oldaláról bármilyen 
szempontból is beszámolót készíteni. 

A cikkek (TANULMÁNYOK, KÖZ
LEMÉNYEK) címeinek puszta felsoro
lása is mutatná, hogy az újkor prob
lémaköreit továbbra is sokkal több írás 
érinti, mint a középkorét. 

A hazai feudalizmust csak Hegyi Klá
ra historiográfiai, Bogdán István és R. 
Várkonyi Agnes gazdaság-társadalom
történeti tanulmányai tárgyalják (mind
három a 4—5. számban). Az első, „A 
parasztvármegye kérdése a történeti 
irodalomban" egy adott kérdésre vo
natkozó irodalmi anyag összevetése 
alapján igyekszik megjelölni, melyek e 
téren a további kutatás legfontosabb 
feladatai, rníg Bogdán István „Papír
kereskedelmünk a XIV—XVII. század
ban" című filológus alapossággal 
megírt munkájában azt igyekszik nyo
mon követni, hogyan alakult ki a papírt 
is árusító vegyeskereskedésből évszáza
dos fejlődés folyamán az önálló papír
kereskedő. Sokkal 'nagyobb lélegzetű, 
témafelvetése is átfogóbb R. Várkonyi 
Ágnesnek „A Habsburg-abszolutizmus 
és a magyarországi jobbágyság a XVII— 
XVIII. század fordulóján" című tanul
mánya, amely a magyar polgári törté
netírás egyik évszázados kérdésére lee
res marxista elemzéseken alapuló vá
laszt. Szinte az egész idevonatkozó ha
zai és nemzetközi irodalom birtokában, 

* 1965. 3., 4—5., 6. szám. 

és az átnézett óriási levéltári anyagot 
feldolgozva, bizonyítja a szerző, hogy a 
XVII. század második felének Habs
burg-abszolutizmusa azzal, hogy nem
zetközi állásának 'megtartása érdeké
ben mind fokozottabban igyekezett a 
magyarországi nem-nemesek adóját 
emelni, s ezt az adót az amúgy is las
san bontakozó paraszti árutermelés, ke
reskedelem terhére pénzben szedni, alá
ásta Magyarországon saját gazdasági és 
politikai alapjait, s ezzel előidézője lett 
a XVIL^XVIII. század fordulóján ki
teljesedő válságnak. A tanulmány akár 
vázlatos ismertetése éppen szerteágazó 
—' a Habsburgok adó-, vám- és katona
politikáját, a magyarországii társadalmi 
rétegekkel szembeni taktikáját, a hazai 
társadalomfejlődés belső Összetevőit 
érintő — elemzései következtében szét
feszítenék e szűk áttekintés kereteit. 
Fontosságát legjobban ahhoz a nem
zetközi — német, francia, szovjet — 
történeti irodalomban régen tartó vitá
hoz való kapcsolódása jelzi, mely az ab
szolút monarchia értékeléséről, társa-
delmi alapjairól folyik. 

Érdekes új forrásanyag alapján ké
szült Barta Istvánnak — Kossuth ha
zai politikai tevékenységének legava
tottabb szakérttőjének — „Kossuth is
meretlen politikai munkája 1833 elejé
ről" című írása (3. sz.). Amíikor 1832 
végén Kossuth a pozsonyi országgyű
lésre jutott, ott barátságot kötve Orosz 
Józseffel, élénk írói tevékenységbe 
kezdett. Ketten szerkesztették az Or
szággyűlési Tudósításokat, majd Kos
suth könyvet kezdett írni a diétái ese
ményekről. A tervezett külföldi megje
lenést azonban a kormány megakadá
lyozta. A kézirat, a korrektúra elveszett, 
s most az Országos Levéltár Kossuth 
Gyűjteményéből került csak elő a 'muri-
ka bevezetője, mély egyben annak leg-
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fontosabb részét képezte. Itt fejti ki a 
fiatal politikus először összefüggően a 
haladó liberális reform-ellenzék köve
teléseit, eljut a „szerencsétlen . . . azon 
társaság, hol egy tagnak boldogsága 
más tagnak boldogtalanságán, egynek 
szabadsága másnak elnyomásán alapul" 
megfogalmazásához (404. o.) és felveti 
a korabeli Magyarország polgári átala
kulásának szinte minden megoldásra 
váró fontos problémáját: a népképvise
letet, közös teherviselést, kötelező 
jobbágyfelszabadítást, az ősiség eltör
lését stb. Mindezek anuitatják, hogy 
Kossuth már ekkor eljutott 'kora leg
haladóbb politikai nézeteinek megér
téséhez, s az itt „kijelölt kör" magá
ban foglalja 1848 márciusáig politikai 
programjának lényegében egészét. 

Történeti irodalmunkban „tisztázott
nak" vélt kérdést, az 1848—49-es for
radalom és szabadságharc bukását he
lyezi új megvilágításba az 1849-es 
osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
és Schwarzenberg miniszterelnök ha
gyatékának áttanulmányozása alapján 
Aridics Erzsébet „1849 augusztusa" cí
mű cikke a folyóiratnak ugyanebben a 
számában. A magyar események —; az, 
hogy az osztrákok nem rtudták meg
szervezni az elfoglalt magyar területek 
közigazgatását, s hogy 1849 július vé
gén megújult a népi ellenállás, és Klap
ka augusztus elején Észak-Dunántúlon 
jelentős sikereket ért el —, továbbá az 
olaszországi hadműveletek elhúzódása 
és az orosz szövetségesbe vetett hit 
megrendülése július végén Ausztria po
litikájában gyökeres fordulatot hozott. 
Augusztus 12-én kihirdették Itáliá/ban 
az amnesztiát, 14-én ratifikálták a 'mi
lánói békeszerződést, majd az augusz
tus 16-i minisztertanácson elfogadták 
a várható magyarországi és a velencei 
kapituláció lényegében azonos elveit. 
Ezek az elvek kimondják, hogy a kor
mány irányító tevékenységében jelen
tős funkciókat betöltő személyek kivé
telével enyhe igazoltatási eljárást kell 
folytatni, a hadsereg vezetőinek, tiszt
jeinek biztosítani kell az emigráció le
hetőségét. E tényezők figyelembe véte
lével láthatjuk, mennyire elhamarko
dott volt a feltétel nélküli kapituláció, 
s hogy milyen nagy Görgey és a béke
párt felelőssége, amiért nem törekedtek 
a fegyverek letételét a minél kevésbé 
sérelmes feltételekhez kötni. A szerző 
megállapítását bizonyítja az is, hogy 
az osztrák minisztertanács, értesülve a 
kapitulációról, augusztus 20-án ismét 

összeült, s a korábbi „rugalmasságát", 
„engedékenységét" félretéve, most már 
kemény, megtorló intézkedésékről ho
zott határozatokat. A tanulmány nem 
csak az új forrásanyagok feltárása és 
egy sokat vitatott probléma új megkö
zelítése miatt érdekes, hanem történet
írói módszere miatt is figyelemre mél
tó. A kisebb 'részletkutatások eredmé
nyeinek egyetemes történeti összefüg
gésekbe ágyazására, a hadiesemények 
és a bel-, valamint külpolitika minden
kori összefüggéseire egymástól el nem 
szakítható voltára az utóbbi évek ha
sonló jellegű írásai közül talán a leg
szebb példát szolgáltatja. 

A dualista Magyarország történetét 
taglaló cikkek lényegében anyagfeltá
rásra válalkoztak elsősorban. Mann 
Miklós („Ráth Károly élete és munkás
sága" 3. sz.) a magyar történettudomá
nyos közélet első nagyobb szervezőjé
ről ír, Antall József pedig „Eötvös Jó
zsef Politikai Hetilapja és a kiegyezés 
előkészítése 1865—1866" című sajtó- és 
politikatörténeti tanulmányában az el
ső magyar kultuszminiszter gondolat
világán és politikai tevékenységén ke
resztül ad bepillantást a kor hazai esz
mekörei és azok politikai mozgatói kö
zötti összefüggésekbe. (6. sz.) Ugyanitt 
közli Nevelő Irén azóta már elfogadott 
kandidátusi disszertációjának egyik fe
jezetét, „A munkásosztály helyzete 
Magyarországon az első világháború 
idején (1914—1917)" címmel. A világ
háború előtti belpolitikából kiindulva 
elemzi a munkásosztály életviszonyait, 
s a gazdag központi valamint vidéki 
(szolnoki, miskolci stb.) levéltárak 
anyaga és a rendelkezésre álló korabeli 
statisztikai, szociális kérdésekkel fog
lalkozó irodalom alapján mutatja ki, 
hogy a világháború alatt a munkásosz
tály sorsában rosszabbodás következett 
be. Minden szakma dolgozóinak élet
színvonala süllyedt, s a háborús politi
ka jegyében mind jobban visszaszorí
tották a munkások politikai törekvéseit 
is. Helyzetük i|yen alakulása jelentő
sen hozzájárult elégedetlenségük növe
kedéséhez, harci kedvük fokozódásá
hoz. Csak megemlíteni szeretném, hogy 
a napjaink történetírása iránt érdeklő
dőknek nem érdektelen összevetni az 
évfolyam utolsó számában közölt, „A 
magyar munkásmozgalom története 
1914—1918" című párttörténeti tan
könyv fejezetet, a korábban a Párttör
téneti Közleményekben és később 
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könyvalakban is megjelent szövegé
vel . . . 

Két Horthy-korszakos és két — elvi 
kérdéseket is feszegető — népidemok-
rácia-történati ,cikk képviseli a leg
újabb kori magyar történelmet. 

A „területreviziók" Magyarországá
nak egyik központi politikai problémá
ja a nemzetiségi kérdés volt. Tilkovszky 
Lóránt tanulmánya [„A nyilasok tör
vényjavaslata a nemzetiségi kérdés ren
dezéséről"] (6. sz.) az erre vonatkozó 
szélsőjobboldali és a Teleki-kormány 
által kialakított nézetek összecsapását 
írja le, rámutatva annak a nemzetközi 
helyzet alakulásában rejlő gyökerére. 
1940-ben, a sorozatos német győzelmek 
hatására a magyar nyilasok is mind 
jobban aktivizálódtak, mind bátrabban 
ajánlkoztak fel a náci Németország fe
lé, jelezni akarván ezzel is kormány ké
pességüket. E megélénkülő tevékenysé
gük egyik példája volt a Kárpát-Ukrán 
területek autonómiájával kapcsolatos 
nemzetiségi törvényjavaslatuk. A kor
mány által bevezetni szándékolt terü
leti autonómia helyett — mivel az sze
rintük a kisebbségben levő magyarság 
háttérbeszorítását is eredményeznie — 
a „népi önkormányzat" elvének érvé
nyesítését kívánták. A szerző a képvi
selőházi ülések, bizottsági anyagok és a 
sajtó alapján igyekszik bizonyítani, 
hogy a nyilasok részéről ez a német 
birodalom életterébe történő fokozott 
beépülést, a náci elvek érvényesítését 
kívánta Magyarországon elérni. A Te
leki-kormány a „történelmi Magyaror
szág" népi önkormányzatokra való szét-
törésével, hazafiatlansággal vádolta a 
nyilasokat, egy szót sem ejtett azonban 
a német érdekekhez kapcsolódásukról. 
A nyilasok érdekében Németország sem 
emelte fel szavát, mivel ők a „népi ön-
állóság"-ot csak a németségnek kíván
ták, s a más nemzetiségekkel egyálta
lán nem törődtek, a nyilasok emellett 
megőrzött „magyar birodalom" gondo
latkörével pedig amúgy sem rokonszen
veztek, így 1940 nyarán a nyilasok e 
törvényjavaslat nyomán kibontakozó 
parlamenti és hírlapi vitában vereséget 
szenvedtek, a hazafiatlainság vádjával 
illették őket, s hamarosan elvesztették 
tagságuknak majd felét. A vita ugyan
akkor tanúsította a Teleki-féle politika 
csődjét is: az általa is „nemzetietlen" 
irányzat elleni harcban nem mert nyil
vánosan rámutatni annak németbarát 
voltára. 

A Jugoszlávia és a Szovjetunió elleni 

magyar hadbalépés körülményeinek 
eddig nem ismert részleteibe nyújt 
betekintést Kun József forrásközlemé
nye: „A német hadvezetés magyaror
szági politikájához" (6. sz.). 1941 már
cius végén a magyar és német vezérkar 
megállapodott, hogy „ . . . a Führer és a 
kormányzó, illetve a Wehmiacht-egy-
ségek és a m. kir. fővezérség közötti 
összeköttetés fenntar tása. . ." céljából 
a magyarországi vezérkar mellé beosz
tanak egy német tábornoki törzset. A 
törzs négy hónapig —-. 1941 április—jú
nius között — állott fenn, s működésé
ről a törzs I. parancsőrtisztje, Percy 
Ernst Schramm — jelenleg göttingeni 
egyetemi tanár, több nemzetközileg is 
ismert munka szerzője — naplót veze
tett, amelynek fentmaradt másolatát át
adta közlésre Kun Józsefnek. A több 
mint negyven gépelt oldalnyi feljegy
zés is bizonyítja, hogy a magyar és a 
német vezérkar között milyen nagy 
volt az egyetértés, és ez a jó kapcsolat 
mennyire hozzájárult, -hogy Magyar
ország annyira sietett a Szovjetunió el
len meginduló háborúba belépni. Igen 
érdekesek azok a 'részletek is, amelyek 
a szövetségesek közötti ellentétről, va
lamint a szövetséges politikusok és ka
tonák helyzetmegítélése közötti különb
ségekről vallanak. Külön szeretnénk 
kiemelni a magyar politikai vezetés 
egyes képviselőinek — pl. Hóman Bá
lintnak — németbarát magatartására 
vonatkozó sorok érdekességét. A júliusi 
előrenyomulás után — mely már a 
mindennapi haditevékenységben való 
állandó együttműködést tette szüksé
gessé — a törzsre nem Volt szükség 
többé, tagjait a front különböző pont
jaira, a parancsőrtisztet pedig a Wehr
macht berlini propaganda osztályára 
helyezték. 

Napjaink egyik legaktuálisabb politi
kai kérdésének, a gazdaságpolitikának 
20 év-es fejlődését vázolja Berend T. 
Iván „A gazdaságpolitika két évtizedé
nek történetéhez" című tanulmányában, 
amelyet először a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi Egyetemnek a fel
szabadulás húszadik évfordulója alkal
mából rendezett tudományos üléssza
kán olvasott fel (4—5. sz.). Nem tekinti 
céljának a felszabadult Magyarország 
gazdaságpolitikájának minden kérdését 
elemezni, vagy akárcsak jelezni is, ha
nem elsősorban az eltelt húsz év gaz
daságpolitikai szakaszait megállapítani. 
Az első periódus 1945—48. E három év 
tárgyalása során érinti a helyreállítási 
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- feladatókból következő állami beavat
kozás politikáját, ennek tőkekorlátozó 
jellegét, a kisajátítás során alkalmazott 
államkapitalista út jelentőségét, és a 
helyreállítás eredményei mellett jelent
kező hibákat is: az extenzív módszerek 
széleskörű alkalmazását, a nehézipar 
átlagosnál gyorsabb fejlesztését, a me
zőgazdaság fejlesztésére vonatkozó 
koncepció hiányát. A második periódus 
az 1948—53 közötti időszak. Kiindulásul 
utal azokra a nézetekre, amelyek a há
roméves terv befejezésének dátumát 
véve alapul, a korszak határát 1949-ben 
húzzák meg, elfeledkezve, hogy egy-
egy terv „ . .. önmagában nem zár és 
nem nyit semmiféle külön szakaszt a 
gazdasági fejlődésben és a gazdaságpo
litikában sem" (811. o.). Ebből a szem
pontból kifogásolható a szintén sokak 
által elfogadott februári időszakhatár is, 
amely kétségtelenül az MDP II. Kong
resszusa után kezdődő „súlyos hibák 
elkövetésének szakasza" kezdetét jelzi, 
de semmiképpen sem jelent fordulatot. 
A szocialista célok ellenére a gazdaság
politikát alapvető hibák jellemezték: a 
termelési viszony átalakítása területén 
érvényesülő irreális sietség, a sztálini 
iparosítási koncepció mechanikus máso
lása, az egyoldalú mennyiségi szemlé
let, a mezőgazdasági termelés fejleszté
sének elhanyagolása — s mindez együtt 
járt a technikai fejlesztés elmaradásá
val. E hibák forrása a szerző szerint a 
politikai indoklások alapján eluralkodó 
katonai elképzelések érvényesülése volt. 
Felismerésük, s kijavításuk csak a 
nemzetközi munkásmozgalom történe
tében bekövetkezett változással (indul
hatott meg 1953 nyarán. A dogmatikus 
gazdaságpolitika bírálatát szakszerűtle
nül végezték, s így a valóban megoldást 
jelentő irányelvek kialakítására sem 
kerülhetett sor. Kapkodás, tervszerűt-
lenség jellemezte ennek következtében 
az 1953—157 közötti időszakot. (Jellemző 
például, hogy 1953-ban az évi tervet 
225 alkalommal módosították. 824. o.) 
A tényleges fordulat csak 1957-ben kö
vetkezett, amikor a nemzetközi mun
kásmozgalomban kibontakozó új po
litika nyomán hazánkban is reális, tu
dományos alapokra támaszkodó gazda
ságpolitika kezdődött: korszerű techni
kai alapok fejlesztése,, szocialista agrár
politika, a szocialista országok egymás 
közötti kétoldali kereskedelmének nö
velése, a gazdasági irányítási rendsze
rének fokozatos átalakítása, s nem 
utolsó sorban azzal a nézettel való le

számolás, amely a Szovjetunióban az 
adott körülmények között kialakított s 
megmerevített korábbi mechanizmusát 
a szocialista gazdaság egyetlen megva
lósítható modelljeként fogta fel, és az 
ettől való eltérést revizionizmusnak, a 
szocializmus útjától való eltérésnek 
tartotta. Végül Berend T. Iván össze
hasonlította hazánk gazdasági életének 
a Horthy-korszak szinte stagnáló és a 
felszabadulás utáni rohamosan fejlődő 
szakaszát, utalt ez utóbbi ellentmodá-
sos jellegére, s a fejlődés mai napig 
tartó folytonosságára. 

Balogh Sándor „A Magyar Kommu
nista Párt értelmiségi politikájának fel
szabadulás utáni történetéből" című ta
nulmánya a felszabadulás és a MKP 
1946 szeptemberi III. Konferenciája kö
zötti időszakban elemzi a magyar értel
miség politikai arculatát, magatartását, 
a párt harcát az értelmiségnek a reak
ciótól való megtisztításáért és politikai 
átneveléséért. Noha a párt az értelmi
ség kommunista rétegén kívül számít
hatott más demokratikus pártok értel
misége jelentős részének támogatására, 
mégis a hazai értelmiség legszélesebb 
köreiben az újjáépítéssel, az ország de
mokratikus átalakításával szembeni 
passzív magatartás volt a jellemző. Az 
MKP első feladata e téren az ország 
vezetésében fontos szerepet játszó hi
vatalnoki, mérnöki, tanári rétegek 
szélsőjobboldali elemeinek likvidálása 
volt, amelynek eszközei 1945-ben az 
igazoló bizottságok, majd a mind na
gyobb tömegmozgalmakkal támogatott 
B-listázások voltak. Szerző a korszak
nak ezzel kapcsolatos igen gazdag or
szágos és vidéki sajtóanyaga, pártkiad
ványai és a MKP KV Titkársága jegyző
könyvei alapján tárja fel a párt eme 
akcióinak történetét, eredményeit, s 
megvalósításának gyakori ellentmondá' 
sosságát. Az adminisztratív eszközök 
kiegészítője volt az értelmiség körében 
végzett eszmei-politikai nevelőmunka. 
A Szabad Nép értelmiséggel foglalkozó 
írásai, a Szikra Könyvkiadó és a Nép
szava Kiadó niarxista kiadványai, a 
párt Központi Vezetősége által kezde
ményezett „értelmiségi eszmecserék", a 
fővárosi és vidéki értelmiségi klubok 
létrehozása, a „Munkások a tudomá
nyért — tudósok a munkásokért" moz
galom és az értelmiségi szakszerveze
tekben kibontakozó kommunista tevé-
kenységjaek igen nagy része volt ab
ban, hogy az ország újjáépítésébe mind 
aktívabban kapcsolódtak be az értelmi-
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ség különböző rétegei, s hogy nem kis 
részük eljutott a kommunisták politi
kájának megértéséig, a demokratikus 
újjáépítés igenléséig. 

Az egyetemes történet köréből író
dott cikkek egy része — Sçmogyi Éva: 
„Az 1896. évi választójogi reform Auszt
riában" (6. sz.) ; Wittmann Tibor: „A 
kubai gazdaság válaszúton 1700— 
1762" (4—5. sz.); Balogh Sándorné: „A 
Szovjetunió első diplomáciai kapcsola
tainak kialakulása Közel- és Közép-
Keleten 1917—1921" (3. sz.) —, mint 
címeik is mutatják, egy-egy részlet
kérdés megvilágítására törekszenek. 
A sorból talán politikai-tudományos 
vonatkozása miatt is Mérei Gyula: 
„A nyugat-európai tőkés integrá
ciós törekvések politikai és gazdasági 
háttere" című nagyobb lélegzetű tanul
mánya (4—5. sz.) emelhető ki. A szerző 
a kérdés könyvtárnyi anyagából választ 
ki három neves nyugati szerző művét 
és azokat egybevetve a hazai és leg
fontosabb német, francia nyelvű kiad
ványokkal, igyekszik megmutatni az 
utóbbi két évtized Nyugat-Európája 
gazdasági, politikai életének mozgató 
erőit. Az integrációs törekvések két 
legfontosabb politikai meghatározója: a 
szocializmus világrendszerré fejlődése 
1945 után és a nyugati országokban -
1945—47 között megélénkülő demokra
tikus irányú haladástól való félelem; 
másrészt, az új kolonializmus, amely 
amerikai segítséggel igyekszik a Kö
zép- és Kelet-Ázsia, valamint Afrika 
függetlenségre törekvő államaiban fenn
tartani a volt gyarmatosítók közvetett 
gazdasági és politikai befolyását. A 
nyugati tőkés országok között az össze
tartó erőkkel szemben szétválasztó ten
denciák is hatnak, amelyek a kapita
lizmus egyenlőtlen fejlődéséből a piacért 
folytatott harc állandó meg-megújulá-
sából fakadnak. Ez utóbbi hatását fo
kozza a szocialista országok politikája 
is. Hasonló fejlődési vonal rajzolható 
fel a gazdasági jelenségek vizsgálata 
alapján is, amelynek 'magyarázatát „a 
politika a gazdaság koncentrált kifeje
zése" törvényszerűség érvényesülése 
adja. A politikai integráció alapja a tő
kés gazdaság ama objektív tendenciája, 
„amely a nemzeti válaszfalak ledönté
se útján nagy területek egybeolvasztá
sa révén, nemzetközi egység megterem
tésére irányul". A „nagy piac" elő
nyeit a polgári közgazdászok már Adam 
Smith óta világosan látják, s jelenleg 
is ez egyik fő érvük az Európai Gaz
dasági Közösség fenntartása mellett. 

Mérei Gyula bizonyítja, hogy az EGK 
— mint a gazdasági integráció megtes
tesítője — csak átmeneti piacbővülést 
eredményezhet, s a kapitalista gazda-, 
ság állandóan ható tényezőinek (túl
termelés és ezáltal a termelésnöveke
dés ütemének lassulása, a piacok telí
tődése) érvényesülése folytán a nyugat
európai országokban ismét kezd jelent
kezni a gazdasági válságok réme. Ez
zel együtt a szervezeitaken (EGK, Kö
zös Piac) belül és azokon kívül levő 
kapitalista országok között 1963 eleje 
óta az érdekellentétek határozott ki
éleződése észlelhető, amely arról tanús
kodik, hogy a világtörténelmi fejlődés 
integrálódási tendenciája kapitalista vi
szonyok között torzulásmentesen nem 
érvényesülhet. 

Itt kell megemlíteni, hogy a folyó
irat korábbi számaihoz, de általában a 
magyar tudományos folyóiratokhoz vi
szonyítva is feltűnő, milyen sok külföldi 
történész kap helyet az új számok ha
sábjain. A nemzetközileg is elismert 
gazdaság-társadalomtörténész, Ruggiero 
Romano párizsi professzor egy Buda
pesten tartott előadását: „Spanyol-
Amerika a XVIII. században" (3. sz.) 
közli ; Miroslav Kropilák, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Történettudo
mányi Intézetének Igazgatóhelyettese 
pedig a szlovák nemzeti felkelés tör
ténetéhez ad néhány új, az egész szlo
vák történetírásban új szellem érvénye
süléséről tanúskodó szempontot (4—5. 
sz.). Valószínűleg tudatos törekvés, 
hogy a folyóirat két alikalommal is 'kap
csolódik az NDK-ban és az NSZK-ban 
igen nagy vitákat kiváltó úgynevezett 
Fritz Fischer vitához. Fritz Fischer 
nyugatnémet történész néhány évvel 
ezelőtt megjelent és azóta több kiadást 
megért munkájában — Griff nach der 
Weltmacht — nagy tényanyaggal hízó-
nyitja a „hivatalos" nyugatnémet tör
ténész állásponttal szemben, hogy Né
metország az első világháborúba világ
hatalmi célkitűzésekkel, ennexiós tö
rekvésekkel lépett be. A 3. szám közli 
Imanuel Geiss bonni egyetemi docens 
példásan logikus érvelését Németország 
háborús felelősségét illetően, mivel bi
zonyítható, hogy „ . . . Berlin adott az 
osztrákoknak zöld jelzést a Szerbia el
leni támadó tervekhez" (417. o.). Mint 
az Joachim Petzold NDK-beli történész 
beszámolójából kiderül, Nyugat-Német
országban igen kevesen hajlandók ezt 
a háborús felelősséget elismerni, s noha 
a francia és amerikai tudósok osztják 
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az egyébként koránt sem marxista Fi
scher álláspontját, az 1964 októberében 
Nyugat-Berlinben rendezett országos 
történeszkongresszuson a jelenlevők 
nagy része elutasította ezt a véleményt 
(6. sz.). 

A külföldi történettudományos köz
életbe ad betekintést a Szovjetunió Tu
dományos Akadémiája Elnöksége Tár
sadalomtudományi Szekciójának 1964 
januárjában „A történettudomány mód
szertani kérdései" cím alatt megrende
zett vitájáról készült beszámoló, mely 
vita rangosságát a témamegközelítés 
sokoldalúsága és a referátumok szer
zőinek — Fedoszejev, Francev, Mine, 
Konsztantyinov, Hvosztov, Prosnyev és 
más világszerte ismert tudós — neve is 
jelzi (3. sz.). Á múlt évben Húsz János 
emlékére — halálának fél évezredes 
évfordulója alkalmából — rendezett 
Symposium Hussianum Pragense-ről 
számol be az utolsó számban Székely 
György. 

A hazai vonatkozású vitacikkek kö
zül Vörös Károly vitaindítónak szánt 
írását („Néhány szó a történeti mú-
zeológiáról") és Székely György Hor
váth Zoltánnak a Kritiká-ban megje
lent bírálatára való reflektálását („A 

XI. századi magyar egyház megítélésé
nek kérdéséhez" — mindkettő 4—5. sz.) 
emelnénk ki. Az előbbi hagyományo
san művelt múzeológiai társadalomtu
dományi stúdiumok: régészet, néprajz, 
művészettörténelem mellé felnövő tör
téneti múzeológia tárgyáról ad elvi ki
fejtést, míg Székely György azt bizo
nyítja, hogy a „Magyarország Történe-
té"-t nem lehet elmarasztalni az egyház 
egyoldalú beállításáért, mert a munka 
igenis 'hangsúlyozza megfelelő módon a 
XI. századi magyar egyház progresszív 
jellegét, de, noha ezt az összefoglaló 
szándékkal megírt könyvben részlete
sen nem bizonyíthatta, csak állíthatta, 
ezzel együtt a feudális kizsákmányolás 
egyik legnagyobb hatású megszilárdító-
ja is volt. 

E vázlatos átfogás után végül nem 
érezzük szükségét, külön szólni azok
ról a rovatokról, amelyek — TÖRTÉ
NELEMTANÍTÁS, JEGYZET, FOLYÛ-
[RATSZEMLE, KRÓNIKA - a törté
nelem bármilyen részterületén dolgozó 
kutatóknak, tanáraknak, érdeklődőknek 
a magyar történész közéletnek a le
hetőséghez képest átfogását igyekszik 
adni. 

Glatz Ferenc 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

LOSONCZY ANNA ISMERETLEN LEVELEI 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, aradikor most közreadjuk a Had
történelmi Intézet Levéltára törökkori gyűjteményéből előkerüli hat levelet, 
amely közül ötöt Losonczy Anna,1 egyet pedig az egri várőrség közössége 
írt.2 

Losonczy Anna3 személyét nem kell külön méltatnunk, hiszen mint Balassi 
Bálint4 múzsája, legszebb verseinek ihletője, örök időkre bevonult a magyar 

i Egyiket sem sajátkezűiéig írta — ez könnyen megállapítható, ha összevetjük az Eckhardt 
Sándor által „Az ismeretiem Balassi Bálint"-ban (Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1943. 
168. o.) publikált hiteles Losoncy (sic!) Anna aláírással, amely egy 1584-ből származó ado-
mánylevélten látható —, hanem íródeákjai által. A levelek — bár valamennyi az 1588-as 
évből való — kettő kivételével más-más kéztől erednek. 

2 Ebben a levélben is, ha nem is név szerint, de minden kétséget kizárólag Losonczy 
Annáról történik említés. („Azzonjonk" „Azzonjonk eo Nagysága" alatt föltétlenül Losonczy 
Anna értendő.) 

3 Losonczy Anna (születésének éve nem ismeretes, az Irodalmi Lexikon ugyan kérdő
jelesen az 1555. évet említi, de ez semmi esetre sem fogadható el, hiszen Anna már 1563. 
december 20-án jegyese volt Ungnád Kristófnak. Ez abból a levélből derül ki, amit a vő
legény Szentgyörgy várból, a Dráva mellől írt haza sógornőjének, Ungnád Adámné, Thurzó 
Erzsébetnek, akit még elutazása; előtt arra kért, adjon hírt mátkájáról és mindent, jót, 
rosszat egyaránt jelentsen neki. — Vö.: Eckhardt Sándor: i. m. 165. o. — Ha 1555-ben szü
letett volna, úgy a jegyesség idején mindössze 8 éves lett volna, a házasság időpontjában 
pedig 12. Halálának éve 1596.) Losonczy Istvánnak, Temesvár hős védőjének, a magyar végek 
vértanújának leánya. Atyja érdemei miatt Ferdinánd fiúsította és gazdag hozománnyal 
ment férjhez 1567-ben, a Stájerországból a végekre helyezett Ungnád Kristól báróhoz. 
Három leánygyermeket szült, de közülük kettőt már 1577-ben elveszített. Férjének 1587-ben 
bekövetkezett halála után, kiko'sarazva a házassági ajánlatokat tevő Balassit, 1589 őszén 
nőül ment a 23 éves Forgách Zsigmondhoz. 

« Balassi, illetve Balassa Bálint báró, az első nagy magyar lírikus. Született 1554. október 
20-án Zólyomban (valószínűleg a várban), meghalt 1594. május 30-án Esztergomban. Első 
irodalmi kísérletei közé tartozik egy kis német könyv lefordítása — „Beteg lelkeknek való 
füves kertecske" —, melyet 1572-ben Krakkóban ki is adott. 

A kardot is ügyesen forgató nyugtalan lelkű Balassi 1575-ben — részint apja biztatására 
— felcsapott Békés Gáspár katonájának, Báthory István ellen. A csapat vereséget szenve
dett, Balassi Báthory kezébe került. A fejedelem azonban kegyelmébe fogadta, úgyszintén 
utóda, Kristóf is. De apja halála után Balassi 1578. február 2-án Pozsonyban hűséget eskü
dött Rudolfnak, s a király egyidejűleg 50 lovas hadnagyává nevezte ki Egerbe. 

Ami Balassi Bálint és Losonczy Anna ismeretségét és szerelmi viszonyát illeti, erről 
többféle hiedelem és elképzelés terjedt el. Bizonyított ténynek az ismeretséggel kapcso
latban csak azt vehetjük, amiről Eckhardt Sándor ,,Az ismeretlen Balassi Bálint" c. művében 
beszél, hogy tudniillik Losonczy Anna és Balassi Bálint szegről-végről, egészen távolról 
rokonok is voltak, Losonczy Istvánné, született Pekry Anna révén, s 1546-ban Losonczi 
István a németújvári öröksárg miatt perben is állott a Balassi-testvérekkel, így Bálint apjá
val is. A szerelmi kapcsolatról csupán Balassi versei tanúskodnak, erről egyéb adat sajnos 
nincs. Mindenesetre Balassi líráját igen nagy mértékben gazdagította a nem mindennapi 
szépségű Ungnád Kristófné, Losonczy Annával 1578-ban kezdődött viharos szerelmi viszonya. 
Leggyakoribb feltevés, hogy az idill Egerben folyt le, erre azonban bizonyíték nincsen. 
Ugyanúgy történhetett ez a hatalmas Ungnád—Losonczy birtok bármelyük vára körül, de 
főleg Jókon, Szomolányban vagy akár Pozsonyban is. (Lásd Eckhardt Sándor: i. m. 166— 
167. o.) 

Anna és Bálint két annyira különböző egyéniség és más-más jellem volt, hogy már ebből 
kifolyólag sem lehetett viszonyuk hosszú életű. A rendkívül éleseszű és előrelátó asszony 
csakhamar kiismerte a költő könnyelmű és csapodár természetét, is nem sokáig vonakodott 
kiadni az útját. 

Balassi 1582-ben otthagyta Egert és a végvári életet, majd 1584. december 25-én feleségül 
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irodalomtörténet halhatatlanjai közé. Ezen a helyen csupán egy másik ol
dalról szeretnénk bemutatni a hősnőt, a múzsát, aki itt nem költői köntös
ben jelenik meg, hanem egészen másfajta szerepben. Mint a néhai Ungnád 
Kristóf5 egri várkapitány és várgondnok özvegye, s az egri vár úrnője leve
lekkel, kérelmekkel fordult Nogarolli Ferdinándhoz,6 a felső-magyarországi 
(kassai) főkapitányhoz, támogatást kérve az elmaradt zsoldja miatt zúgolódó 
egri várőrséggel szemben. 

Ha nem ismernénk az előzményeket és a levelek keletkezésének körül
ményeit, úgy bennünket is félrevezetett volna, s talán még a könnyekig is 
meghatott volna e csodálatosan éleseszű, csavaros észjárású és anyagi érde
keinek védelmében minden ravaszkodásra kész nagyasszony. Míg Balassi
nak sem a vagyon megtartásához, még kevésbé vagyonszerzéshez tehetsége 
nem volt, addig Anna a kicsinyességig is elment, mintsem, hogy érdekei 
hajszálnyit is csorbát szenvedjenek. 

vette unokatestvérét, Várday Mihály özvegyét, Dobó Krisztinát. Ez a törvénybe ütköző 
unokatestvér-házasság sok bajba keverte Balassit. Az 1586. év elején lutheránusból katolikus 
vallásra tért, de ezzel sem könnyített, sőt súlyosbított helyzetén, mert az esztergomi szent
szék semmisnek mondotta ki házasságát,- közben született gyermekét pedig törvénytelennek. 
Időközben felesége is otthagyta. Egyedül Rudolf király volt kegyelmes iránta: 1588. február 
8-án a Balassi ellen folyó pereket felsőbb parancsra megszüntették. (Az esztergomi szent
szék kivételével.) 

1587 novemberében meghalt Ungnád Kristóf. Balassi újra megkísérelte, hogy Annához 
közeledjék, 1588-ban írta hozzá legszebb szerelmi dalait, a Júlia-ciklust, de hiába, az özvegy 
nem neki, hanem (1589 őszén) gróf Forgách Zsigmondnak nyújtotta kezét. Balassi még az 
esküvő előtt kiment Lengyelországba. Altalános volt eddig az a vélemény — amit látszólag 
maga a költő is megerősített verseiben —, hogy bánatában, szégyenében bujdosott ki. Volt 
azonban egy, a szerelmi csalódással párhuzamosan bekövetkezett esemény is, amelyre vo
natkozólag Balassi Bálint összes műveinek kritikai kiadásában és Eckhardt Sándor szóban 
forgó könyvében találtunk adatot. Ez az esemény az, hogy Balassi levelet kapott Lengyel
országból Zamoyski lengyel kancellártól, amelyben értesíti, hogy toborzást szervez a török 
ellen indítandó háborúra. Erre a levélre válaszol azután 1590. május 9-én, már lengyel föld
ről, Dembnoból, de föltehetően már 1589. novembere óta ezen a helyen tartózkodik; erre 
enged következtetni egy korábbi, Ernő főherceghez írt levele. (Zamoyski felesŕge Báthory 
Grizeldis volt. Ennek anyja, Boeskay Erzséttet, Sulyok Krisztina lánya volt, tehát Balassi 
Bálintnak anyja révén unokatestvére, s így valószínűleg Zamoyski is innen ismerte a köl
tőt, akit nemcsak a rokoni kapcsolat, hanem vitézi híre miatt is szívesen csalogatott a török 
ellen induló seregébe. Balassinak Zamoyskihoz intézett levelét lásd: Balassi Bálint összes 
müvei I. összeállította Eckhardt Sándor. Budapest, Akadémia Kiadó, 1951. 375—376. o. A levél 
keletkezésének körülményeiről lásd még Waldapfel József, Egyetemes Philológiai Közlöny, 
1941. 316. o.) 

Itt volt tehát a jó alkalom arra, hogy a vitézi tetteket és kalandos vállalkozásokat any-
nyira kedvelő Bálint most ott próbálja ki szerencséjét —, ha már a szép és gazdag özvegyet 
nem sikerült megnyernie. ' 

A háborúskodásra azonban nem került sor, mert a szultán — Szinán basa bukása után — 
megújította régi szerződését a lengyelekkel, s így Balassi Bálint kardforgatás helyett „toll-
forgatással" és udvarlással tölthette idejét. A krakkói és dembnói víg élet elfeledtette korábbi 
balsikerét, sőt új vonzalomra is gyulladt, új múzsára is talált Wesselényi Ferencné, Szár-
kándy Anna személyében. Amint Eckhardt Sándor ez irányú kutatásai során bebizonyította, 
Wessel&nyiné (a nádor nagyanyja) volt ugyanis a Coelia-énekek eszményképe. 

Balassi 1591 végén hazatért. 1594-ben részt vett Esztergom ostromában és május 19-én 
a rohamban halálos sebet kapott. Május 30-án meghalt. Holttestét Hibbére vitték, ott van 
eltemetve a templomban. 

[Az igen számottevő Balassi-irodalomból megemlítjük: Balassi Bálint összes művei I—II. 
összeállította: Eckhardt Sándor; Budapest, Akadémia Kiadó, 1951., illetve 1955. Eckhardt 
Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1943.; Ugyanő (a 
továbbiakban Uő.): Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
Irodalomtörténeti füzetek 10. száma, 1957.; Uő. Balassi Bálint. Budapest, Magyar írók Soro
zat, Franklin, 1941. Waldapfel József: Irodalmi tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, 1957.; Uő.: 
Balassi (Balassa Bálint) költeményeinek kronológiája. Budapest, Pallas Kiadó, 1927.; Balassa-
Kódex. Bevezetéssel és jegyzettel közzéteszi Varjas Béla. Budapest, Magyar Tudományos 
Akadémia, 1944.; Vándor Iván: Balassa Bálint szerelmei. Budapest, Athenaeum Kiadása. 
Korunk Mesterei Sorozat. 1917.) 

5 Német származású, katonai szolgálatban álló báró, akit Miksa király Stájerországból 
helyezett a magyar végekre, 4000 német katonával az élen, a gyanús magyarok ellensúlyo
zására. 1569-ben már egri kapitány (egyben BTeves és Borsod főispáni tisztségét is viseli) s 
1576-ban horvát bánná is kinevezik. Losonczy Anna kezét — váraival és birtokaival együtt 
— 1567-ben nyeri el. 1587 novemberében halt meg. A végeken akkor már egyre nagyobb be
folyásra tettek szert a németek. 

6 Nogarolli (alias Nogarola) Ferdinánd gróf olasz származású császári tábornok. Szatmár 
várának parancsnoka volt, amikor 1584. március 12-én meghalt Rueber János, a felsőma
gyarországi (kassai) főkapitány. Helyetteséül őt nevezték ki, s bár a rendek egyile hevesebben 
sürgették, hogy a kassai főkapitányságot magyar ember foglalja el. Rudolf király 1587-ben 
mégis Nogarollit nevezte ki főkapitánnyá, s az is maradt 1593-ban bekövetkezett haláláig. 

426 



Részlet Losonczy Anna leveléből 
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Vagy talán valamilyen igazságtalan követeléssel szemben igyekezett Lo
sonczy Anna a maga igazát megvédeni? Szerencsére nemcsak az általunk 
előtalált levelek maradtak fenn Annának az egri katonákkal támadt súlyos 
nézeteltérésére vonatkozólag. Ezek a levelek csupán kiegészítő láncszemeit 
alkotják egy már korábban — közvetlenül Ungnád halála után — meg
indult folyamatnak, amelyre vonatkozólag a szepesi kamara iratai között 
Eckhardt Sándor által megtalált és ,,Az ismeretlen Balassi Bálint" címú mű
vében közzétett, Losonczy Annától eredő levelek (összesen kilenc darab) 
szolgáltatnak adatokat. 

A viszálykodás tulajdonképpeni háttere az volt, hogy Ungnád Kristóf, 
aki kétszer volt egri főkapitány, Eger jövedelmét árendában bírta, de ennek 
fejében köteles volt az egri vitézéket fizetni és eltartani. Férje halála után 
az egyébként is dúsgazdag özvegy meg akarta magának tartani a jövedel
meket, amibe mind a királyi helytartó, Ernő főherceg, mind pedig a kamara 
is hajlandó lett volna beleegyezni, ha Losonczy Anna ennék fejében elvál
lalja az egri várőrség fizetését Szent György napjáig, vagyis az árenda le
jártáig. Amint azonban az 1587 november—decemberében kelt levelezésből 
kiderül, az özvegy a jövedelmeket a saját jogos járandóságainak tekintette, 
míg a terheket viszont vonakodot elvállalni.7 

Hónapokig tartó huzavona kezdődött, amely alatt az anyagi érdekeit kö
römszakadtáig védelmező Anna csak lépésről lépésre engedett — s ha ildo
mosnak látta, megpróbálta a kiszolgáltatott, szánalmat keltő özvegy szere
pét is eljátszani. Amikor látta, hogy jogi érvekkel nem ér célt, az érzelmekre 
igyekezett hatni. Ha nem ismernénk az Eckhardt Sándor által publikált 
levelezést, s csak az általunk megtalált levelekre szorítkoznánk, úgy min
den bizonnyal bennünket is megtévesztett volna a leveleknek helyenként 
valóban szívetfájdító hangja. 

Az itt közölt leveleknek az egri „vitézlő nép" fizetése körüli bonyodal
makon kívül is van „saját" érdekességük. Katonai szempontból azért érde
kesek, mert betekintést nyújtanak a végvári életbe, fényt vetnek az egri 
végvári élet egyes mozzanataira, sajátosságaira. Például kiderül az egyik 
levélből, hogy a német vitézek fizetését külön intézték, nem a magyarok
kal együttesen. Irodalomtörténeti szempontból pedig azért bírnak különös 
érdekességgel, mert keltezésük — 1588 — egybeesik a Júlia-dalok szerzésé
nek idejével.8 Ezekből a levelekből arra is lehet következtetni, hogy a vi
dámságával, szépségével oly vonzó Annának volt érzéke az élet realitásai 
iránt, 'belefolyt a birtokaival kapcsolatos ügyek intézésébe. A levelek stílu
sából is, sok mindenre lehet következtetni. Például arra, hogy Losonczy 
Anna szószerint diktálta ezeket, s nemcsak egyszerűen megbízást adott író
deákjának arra, hogy erről és erről írjon a kassai főkapitánynak. Ha a leve
lek alján nem lenne aláírás, hangjukból akkor is kiérezhető lennie,, hogy 
ezeket csakis nő írhatta. S milyen érdékes: a Balassival szemben annyi 
keménységet, határozottságot és büszkeséget mutató özvegy, Nogarolli előtt, 
aki számára a f elsőbbséget jelentette (no és mert anyagi érdekei is úgy 
kívánták), milyen esdeklő hangot üt meg. Nem a megszólítás és befejezés 
udvarias cikornyáira gondolunk itt — ez a korszák levelezésének általános 
formulája volt —, hanem a levelekben levő olyan kitételekre, 'mint például: 
,, . . . az Napra az fizetést megh nem adhatom, mert lattya az ur Isten hogy 
ninch honnan szereth tennem . . .", ,, . . . Kérem the Kegyelmedeth, minth 
bizodalmas io Akaró uramoth, hogy the Kegyelmed légien Giamolo'm, s ne 

7 Lásd. ezzel kapcsolatosan bővebben Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. 
169—170. o. éS 284—290. o. 

S Eckhardt Sándor megállapításai szerint a Júlia-dalok keletkezése ama két dátum közé 
esik, amely Losonczy Anna özvegységre jutását (1587 nov.) ás újabb házasságkötését (1589 
október) jelzik. Balassi Bálint tehát a Júlia-énekek zömét feltehetően 1588-ban írhatta Júlia-
Annájához. 
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adgion Kezekben telliessegel ...'*, ,, . . . az Kegyelmed en hozzam való io 
Akarattiath, agya az ur Isten hogy the Kegyelmednek Zolgalhassaim megh 
az en Giermékimel egietembe . . .", „ . . . a lehetetlen dolgoth senky senkitúl 
el nem vehety . . .", „ . . . kérem kegyelmedéin mint bizodalmas uramoth, 
hogy e fele ok nelkúl való panaszolkodaserth ne vonnia meg kegyelmed io 
lakarattiath es gond visselesseth, túlem, kiért mondhassak minden ioth, es 
zolgalbassam megh the kegyelmednek.. ." 

Losonczy Anna „földönjáró" múzsa volt, aki mindig tudta, kivel milyen 
bangót kell megütnie. Mint ahogy azt is tudta, hogy érdekei ellen vét, ha 
életét a bizonytalan sorsú Balassihoz köti. 

A leveleket betűhíven közöljük, de nyomdatechnikai okokból egyes régies 
betűtípusokat — mint a németes (gót) / é s 2f — s helyett, a h helyett 
használt £• — ma használatos betűkkel helyettesítettük, továbbá ugyan
csak fenti okból az y-on, a w-n és a j-n használt kettős pontot (ý, w, ületve 
}) mellőztük. 

A levelek egy részében a v-t ú-nak írják (főleg ha nem a szó elején, ha
nem a szó belsejében van), az ú-t pedig w-nek, illetve w-nek (főleg szó 
elején), úgyszintén az ü-t is többnyire w-vel írják. 

A rövidítéseket feloldva közöljük éspedig úgy, bogy a kiegészítéseket 
zárójelbe tesszük. Azokat a kiegészítéseket viszont, amelyeket a kézirat sé
rülésé tett szükségessé, dőlt betűvel közöljük. 

Egy4cét bizonytalanul, illetve többféleképpen olvasható szó után kérdő
jelet tettünk. 

Mint érdekességet jegyezzük még meg, hogy a két utolsó levél íródeákja 
az s, illetve sz betű használatában a lengyeles írásmódot követi, föltehetően 
lengyeles műveltséggel rendelkezett. 

A levelek könnyebb megértése és olvashatósága érdekében — a betűhív 
közlés mellett — azokat a mai magyar nyelvet megközelítő átírásban is 
közöljük. 

Egyben ezúton is köszönetet mondunk Eckhardt Sándor professzornak 
szíves és értékes tanácsaiért s nem kevésbé azért, hogy néhány, általunk 
majdnem olvashatatlannak vélt, vagy rosszul elolvasott szó helyes meg
fejtéséhez, pontos értelmezéséhez hozzásegített bennünket. 

1. 
EGER VÁRŐRSÉGE HÁTRALÉKOS ZSOLDJA ÜGYÉBEN 

JELENTÉST KÜLD GRÓF NOGAROLLINAK9 

Generoso ac Mag(nifice) domine d(o)m(ino) nobis gratio(se) Servitioru(m) 
nostrorum commen(dationem).10 Meg hozak mynekeonk az Nag(ysagod) levelet es 
az wrak leveletys kyben ynt bennönketh hogi az fyzetesek napját kyre wagjon 
wegezesonk Azzonjonkal eo Nag(ysagaval) thovab hallaztanok. Mynemeo wege-
zesönk wagjon pedjg nekeonk Rothut Ferencz11 es Paczot Sigmond12 wramekwa) 

9 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.), Törökkori gyűjtemény, 1588. 
449. sz. irat. 

10 Kegyelmes és nagyságos urunk, nekünk kedves urunknak szolgálatainkat ajánljuk. 
11 Rothút (vagy Rotthutt) Ferencről azonkívül, mint amennyi az iratokból is kiderül, 

hogy Losonczy Anna — Paczoth Zsigmonddal együtt — őt is megbízta azzal, hogy nevében 
tárgyaljon, s hogy őt képviselje a várőrség és a császári alkapitány előtt, még azt sikerült 
megtudnunk, hogy mustramester, azaz szemlemester és császári komisszárius volt. 

12 Paczoth Zsigmond elsősorban bátyja, Paczoth János kassai kamarai tanácsos révén 
befolyásos személynek számított. Losonczy Annával pedig még rokoni kapcsolatban is állott 
felesége, Pongrácz Ilona révén, aki Annának vér szerinti rokona volt. Érdekes, hogy Pa
czoth Zsigmond két öccse, Ferenc és András Balassi Bálint két húgát vette feleségül. (Meg
jegyezzük, hogy Nagy Iván: Magyarország családai, Pest, 1862. 7. o. szerint Paczoth [siet] 
Zsigmondnak fia volt András és Ferenc, a Balassi-lányok férje. Ez azonban nem látszik 
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az my fyzetesönknek megléteié felöl, kyket Azzonjonk eo Nag(ysag}a telljes tanu-
saggal boczyatott wala kozynkben, ym mynd az eo Nag(ysag)a yrasanak, mynd 
.az Rothut wram es Paczot wram peczetes leveleknek massat kúldötteyk (?) 
Nag(ysaganak) (?) Konjórgónk azért Na(ysagodnak) nekeonk Nag(ysagod) meg 
boczyaszon hogi ebból az Nag(ysag)ód yrasa szerent nem chelekedheteonk mert 
telljesseggel el fogjatkoztonk, azt azért az wegezet napot el kel warnonk de az 
uthan az wegezeshez kel magonkat tartanonk, seot wgyan konyórgónk Nag-
(ysagodnak) eo felsége newewel paranczjolljon Ázzon jónknak eo Nag(ysaganák) 
hogy az meg hagjot es elergezet napra elegyczyen meg bennónketh nam elegge 
warank eo Nag(ysagara). Isten éltesse Nag(ysagodat) Agrie 18 May Anno 88.13 

Universitas Militum Agrien(sium) 
Sacrae Caesar(eae) Regiaeque Ma(ies) t(a)tis^ 

Címzés: 

Generoso ac Mag(nifico) dominó dominó Comiti Ferdina(n)do á Nogarolis, par-
tium Regni Hungarie superior(um) Capitaneo Generáli, ac Consiliar(io) Sacrae 
Cesar(eae) Regiaeque Ma(ies) t(a)tis Dominó dominó nobis gratio(so).lü 

1, 

Generoso ac magnifice domine dominó nobis gratiose servitiorum nostrorum commen-
dationem. Meghozák minekünk az Nagyságod levelét és az urak levelét is, kiben int ben
nünket, hogy az fizetések napját kire vagyon végezésünk asszonyunkkal ő nagyságával, 
tovább halasztják. Minemű végezésünk vagyon pedig nekünk Rothut Ferenc és Paczot Zsig
mond uramékkal az mi fizetésünknek megléte felől, kiket asszonyunk ő nagysága teljes 
tanúsággal bocsátott vala közénk, ím mind az ő nagysága írásának, mind az Rothut uram 
és Paczot uram pecsétes leveleknek mását küldötteik (?) Nagyságának (?). Könyörgünk azért 
nagyságodnak, nekünk nagyságod megbocsásson, hogy ebből az nagyságod írása szerint nem 
cselekedhetünk, mert teljességgel elfogyatkoztunk, azt azért az végezett napot el kell vár
nunk, de az után az végezéshez kell magunkat tartanunk, sőt ugyan könyörgünk nagysá
godnak, ő felsége nevével parancsoljon asszonyunknak ő nagyságának, hogy az meghagyott 
és elérkezett napra elégítsen meg bennünket, nám (írrte, lám, ugyancsak. Ma már nem hasz
nálatos régi magyar sző. — S. A. és G. L.) eléggé váránk ő nagyságára, Isten éltesse nagy
ságodat. Agrie (Eger S. H. és G. L.) 18 máj. anno 88. 

. Universitas militum 
Agriensium sacrae caesareae 

regiaeque maiestatis 

Címzés: 
Genoroso ac magnifico dominó dominó comiti Ferdinando á Nogarolis, partium regni Hun

garie superiorum capitaneo generáli, ac consiliario sacrae cesareae regiaeque maiestatis 
dominó dominó nobis gratioso. 

valószínűnek, tekintve, hogy Paczoth Zsigmond 1550-ben született, András pedig 1588-ban 
már mint a Zemplén vármegyei nemesség vezére Szikszónál harcolt, Ferenc pedig ugyan
csak 1588-ban Zemplén megye alispánja volt. Ha föltételezzük, hogy Paczoth Zsigmond 
nagyon fiatalon nősült, fiai 1588-ban, akkor sem lehettek többek 18 éveseknél, viszont eny-
nyire ifjúi korban nem valószínű, hogy máris ilyen magas tisztségeket viseltek. Való
színűbbnek látszik tehát, hogy András és Ferenc Paczoth Zsigmondnak öccsei voltak.) 

13 Rövidítve: 1588. 
M Olvashatatlan aláírás. 
15 o szent császári királyi felsége egri katonáinak közössége. 
i6 Kegyelmes és nagyságos gróf Nogarolli Ferdinánd úrnak, a felsőmagyarországi részek 

főkapitányának, tábornokának és ő szent császári és királyi felsége tanácsosának, nekünk 
kegyes urunknak. 
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LOSONCZY ANNA MEGBÍZOTTJAIKÉNT 
PACZOTH ZSIGMONDOT ÉS ROTTHUTT FERENCET JELÖLI MEG17 

Magnifice(sic!) Generosi ac Egregj Domi(ni) nobis observan(dam) Salutem et 
Servitior(um) Com(m)endationem.13 Myen hogy necmynemü Bizonios okokért my 
magonk be kegelmetek keoziben be nem mehetteonk Ez okokjert Paczott Sid-
mond wramatt Boczattuk be magonk helyett, keg(yelme)tek keozyben tellyes 
tanussagal, hogy keg(yelme)tekel nemynemw dolgokról tractallyon es wegezzen, 
melj dolgokért Rotthutt Ferencz wramis wele egywt be megyén kegelmetekhez 
,az w felsége paranczolattia mellet Annakokayert • kerywk keg(yel)meteket, keg-
(yel)metek hygie megh zawat myndenben az myt my neveonkel zoll es wegez 
keg(yel)metekel Isten tarcza megh keg(yelme)tekét Datúm Cassovie 7 May Anno 
88.19 

Anna Losonczy az Nehay Nag(ysag)os 
Wngnad Chrisioph wram eozwegie. 

Címzés: 

Magnifico Generosis ac Egregys D(omi)nis Vice Cápitaneo Caeterisque rnilliti-
bus Sacr(ae) Caesar(eae) Regieque Ma(ies)t(a)tis Praesidj Agrien(sis) Dom(inu)s 
nobis observand(us).20 . ' •' -•<•.'•. 

Magnifice generosi ac egregi domini nobis observandam salutem et servitiorum commen-
dationem. Milyen („mivel"-t ért alatta — S. H. és G. L.) hogy néminemű bizonyos okokért 
mi magunk be kegyelmetek köziben be nem mehettünk, ez okokért Paczott Zsigmond 
uramat bocsátottuk be magunk helyett, kegyelmetek köziben teljes tanúsággal, hogy ke
gyelmetekkel néminemű dolgokról traktáljon és végezzen, mely dolgokért Rotthutt Ferenc 
uram is vele együtt be megyén kegyelmetekhez az ő felsége parancsolatja mellett. Annak-
okáért kérjük kegyelmeteket, kegyelmetek higgye meg szavát mindenben, az mit mi ne
vünkkel szól és végez kegyelmetekkel. Isten tartsa meg kegyelmeteket. Dátum Cassovie 
(Kassa — S. H. és G. L.) 7. maj. anno 88. 

Anna Losonczy az néhai 
nagyságos Ungnád Kristóf uram 

özvegye 
Címzés: 
Magnifico generosis ac egregis dominis vice cápitaneo caeterisque millitibus sacrae caesa-

reae regieque maiestatis presidi Agriensis dominus nobis observandus. 

17 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 457. sz. irat. 
18 Nagyságos, kegyelmes és tiszteletre méltó uraim, szerény üdvözletemet és szolgálataim

nak ajánlását. (Beleértendő: küldöm . . .) 
19 Rövidítve: 1588. 
20 Az íródeák hiba* latinsággal címezte meg a levelet, az egyes számot többes számmal 

keverte, maga sem lAvén talán biztos abban, hogy egy vagy több személynek szól. For
dítása: Nagyságos, kegyelmes és tiszteletre méltó uraim, a császári alkapitánynak, az egri 
várőrség ő szent császári és királyi felsége katonáinak, nekünk kegyes urunknak. 
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3. 

LOSONCZY ANNA 
AZ EGRI VÁRÖRSÉG JAVADALMAZÁSÁNAK 

PONTOS MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 
ÍRNOK KIRENDELÉSÉT KÉRI21 

Zolgalatomat írom K(egyelme)teknek22 mynt nekem Jo akaró Uraymnak. Az 
Istenteúl sok iot keúanok K(egyelme)teknek megh adatni, Touabba a Kegyelemei
tek Irasabol megh értettem hogi az Egry Németh witezek Bozzonkodnak Azon 
hogy ö Vélek Azonképpen mint az Magiorakkal23 Paczot Vra(m) által nem t r a o 
falhattam es semmit fizetések feleol nem Végeztem, kireól ha k(egyelme)tek 
iobban gondolkodik megh Itelhety hogi az Nemetekkel ualo derek Vegezesnek 
mosta nem kellett lenni Mert K(egyelme)tek által igi chendezettek megh hogi 
Derek fizetéseknek tractalasath az wj Capitannak be menetelire halaztottak Chak 
Valami flaisgeltel24 (ky mellett azt megh Warhassak)25 eoket megh segitsem Ehez 
•képest Enis Paczot Vramnak semmirúl Derek tanulságot nem adhattam, byszúan 
Az k(egyelme)tek ö Vélek Való Vegezeshez, hanem az mynek Iliién fogiatkozas-
ban zerit tehettem, nekiek ket flaisgeltet keuldöttem Mas az hogi Vélek mostan 
ezért sem tractalhattam Mert az ö fyzeteseknek adósságát sem tudom Meny. 
Kérem Annak okaer K(egyelme)tekét mostanes (?) Inche26 eoket tarchak elebtani 
Vegezekhez (sic!) magokat es ez alat az felt schraibert27 kúlgiek fel hozzam 
wettessek zamot vele hogy Erchem Myúel tartozom nekiek Ehez Képest gondot 
viselhessek reaiok Ťarcha megh az Isten K(egyelme)teket Datum ex Beky 17 May 
Anno. 88 28 

Losonczi Anna az Nagisagos Wngnat 
Cristof megh hagiot Eoszvegie 

Címzés: 
Az en yo akaró Vraymnak Claudius Roussel23 Vramnak es prepostúari Balint50 

Vramnak Chazar ö felsége heltartoinak az Generalis Capitansagban. 

3. 

Szolgála tomat í r o m kegye lme teknek min t n e k e m jó a k a r ó u r a i m n a k . Az Is tentől sok jót 
k ívánok kegye lme teknek megada tn i . Továbbá az kegye lme tek í rásából megér te t tem, hogv 
az egri német v i tézek bos szankodnak azon, hogy ő ve lük azonképpen min t az magya rokka l 

Paczo t u r a m ál tal n e m t r a k t á l h a t t a m és s emmi t f izetésük felől n e m végeztem, kiről ha 
kegye lmetek jobban gondolkodik megí té lhet i , hogy az n é m e t e k k e l való de rék végezésnek 

21 HIL. Törökkor i gyf Uemény, 1588. 458. sz. i ra t . 
22 A k i s - és n a g y K-be tű (és az összes nagy betű) ha szná l a t ában b izonyta lankodik a 

levél írója, s mivel egyébkén t is c s a k n e m egyformán írja a kicsi és nagy K-t, teljes pon
tossággal nehéz megál lap í tan i , hogy éppen mely ike t szándékozot t használn i . 

23 „ m a g y a r o k k a l " . 
24 „húspénzze l" . (Régies németséggel .) 
25 A m o n d a t n a k ez a része az eredet i kéz i ra tban is záróje lben van-
26 „ in t se" . 
27 „ tábor i í r n o k o t " (régies németséggel ) . 
28 Rövid í tve : 1588. 
29 Claudius à Roussel francia szá rmazású kassa i he lye t tes főkapi tány, Nogaro lü egyik 

helyet tese . K o r á b b a n tokaj i néme t k a p i t á n y volt. 
30 P répos tvá r i Bál int k o r á b b a n Nogaro lü elődét, Ruebe r J á n o s kassa i generá l is t he lyet te

sí tet te (két évig), ma jd amiko r Nogaro lü Fe rd inánd lett Ruebe r utóda, ő is megbízta P r é 
pos tvár i t a távol lé teala t t i helyet tesí téssel . Mint k iváló k a t o n á n a k , P r é p o s t v á r i n a k az udva r 
előtt is nagy tek in té lye volt, de a n n a k dacá ra hogy h á r o m évtizedes ka tona i múl t állt m á r 
mögöt te , s b á r ko rábban , a sziléziai h a r c o k b a n életét is kocká ra te t te Miksa főhercegért , 
az u d v a r mégsem bízott meg benne te l jesen. Ezér t 1587 végén, a m i k o r a k i r á ly a k a s s a i gene-
ra l á tus vezetésével bízta meg, u g y a n a k k o r Claudius Roussel t is kinevezitek melléje . 

P répos tvá r i népsze rűségnek örvende t t a m a g y a r r e n d e k előtt, de az egri vi tézek is elő
szeretet te l í roga t t ak n e k i ügyes-bajos dolga ikban. 1591. ok tóber 16-án Rudolf kirá ly k ine 
vezte egri főkapi tánynik , majd 1595 tavaszán had i t anác sosnak is. 1597.ááprilis 10-én, 57 éves 
k o r á b a n ha l t meg . (Életra jzát Takáts Sándor í r t a m e g : Bajvívó magyarok , K é p e k a török
világból. Budapes t , Móra Kiadó , 1963. 2. kiad.) 
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mostan nem kellett lenni, mert kegyelmietek által így esendezettek ímeg, hogy derék fizeté
seknek traktálását az új kapitánynak bemenetelire halasztották, csak valami flaisgelttel (ki 
mellett azt megvárhassák) őket megsegítsem. Ehhez képest én is Paczot uramnak semmiről 
derék tanulságot nem adhattam, bízván az kegyelmetek ő velük való végezethez, hanem 
az minek ilyen fogyatkozásban szerét tehettem, nekik két flaisgeltet küldöttem. Más az, 
hogy velük mostan ezért sem traktálhattam, mert az ő fizetésüknek adósságát sem tudom 
mennyi. Kérem annak okáért kegyelmeteket mostan is intse őket, tartsák előbbeni vége-
zéshez (vagy végezésekhez — S. H. és G. L.) magukat és ez alatt az felt (Feld. — S. H. és 
G. L.) schraibert küldjék fel hozzám, vetessek számot vele, hogy őrtsem mivel tartozom 
nekik, ehhez képest gondot viselhessek reájuk. Tartsa meg az Isten kegyelmeteket. Datum 
ex Beky 17. maj. anno 88. 

Losonczi Anna az nagyságos Ungnát 
Cristóf meghagyott özvegye 

Címzés : 
Az én jó akaró uraimnak Claudius Roussel uramnak és Prépostvári Bálint uramnak 

császár ő felsége helytartóinak az generális kapitányságban. 

4. 

LOSONCZY ANNA JELENTI GR. NOGAROLLINAK, 
HOGY AZ EGRI VÁRŐRSÉGET FIZETNI NEM TUDJA31 

Nag(ysag)os wr énnekem bizodalmas wram, az en örökkeö úaló Zolgalathomnak 
Ayanlassa wtan, az wr Istenteöl w z:32 felsegetúl minden kedúes iokoth es hozzw 
eleteth kewanok keg(yelmed) nek, mind az en Zerelmes Azzoniom(m)al egietembe. 

Touaba im az Egry úalast megh ieöth kith the Keg(yelmed)nek be Kúltem, 
'mind azzal az leueliel egietembe, kith énnekem irtak. melibul ertem hogy az 
keressnek ninchen nalok sem(m)i haszna, Azért hogy im lehetetlen dolgoth 
kiwannak. Kérem Keg(yelme)deth hogy the (Keg(yel)med irya megh az uitezlö 
Népnek, hogy az Napra az fizetést megh nem adhatom, mert lattya az wr Isten 
hogy ninch honan szereth tennem. Paczot wramoth penigh en azzal az tanu-
szaggal nem bochattam oda, de ha eröúel keötöttek megh nem en búnem, Azért 
meg is Kérem the Keg(yelme)deth, minth bizodalmas io Akaró wramoth, hogy 
the Keg(yel)med légien Giamolom, s ne adgion kezekben telliessegel, Nam elegh 
iomal ayanlottam magamoth chak adgianak alkalmatass Napoth. the Keg(yel)-
me(d)túl io úalast úarok és az Vr Isten tarcha es eltesse sok io estendeigh Datúm 
Rúska Vltima May Anno 88 ^ 

May 1588 34 

Címzés: 
Spectabili et Mag(nifi)co do (mi) no Comitj Ferdinando á Nogarollis, Sacrae 

Cesareae Regiaeque Ma(ies)t(a)tis Superior(um) Regni partium generalis Capi-
taneatús, administrátori Supremo Capitaneo et Consiliario etc. (?) do(mi)no mihi 
observandissimo.35 • 

31 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 459. sz. irat. 
33 Ismeretlen rövidítés, föltehetően ,,ü zent" (azaz ő szent) értendő alatta. 
33 Rövidí tve : 1588. 
34 Az irat szakadozott, egy darab az aláírás helyén is hiányzik belőle. Annak dacára, 

hogy a levél aljáról az évszázadok során leporladt, leszakadt az a rész, ahol az aláírás 
volt, úgy véljük, a levél tartalmának ismeretében nem szorul bizonyításra az, hogy ez az 
írás is Losonczy Annától származik. Emellett szól az is, hogy a szintén Ruszkán, 1588. június 
4-én kelt és lejjebb közölt levél ugyanettől a kéztől származik, s ez utóbbi levélen sértet
lenül maradt meg a névaláírás (Losonczy Anna) is. Megjegyezzük még, hogy a levél első 
bekezdésében említett „mind az len Zerelmes Azzaniommal egieteimbe" alatt minden való
színűség szerint Nogarollinét, Nogarolli feleségét kell értenünk, őt is köszöntötte Losonczy 
Anna. (Ugyanígy a június 4-i levélben is.) 

35 Az eredeti levélen a sorvági szavak hiányoznak, az iratból egy darab le van tépve. 
Az „observandissimo" helyett lehet „observando" is. A címzés fordítása: Tekintetes és 
nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak, ő szent császári és királyi felsége felvidéki 
részei főkapitánysága kormányzójának és tanácsosnak stb. nekem legkegyesebb uramnak. 
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4. 

Nagyságos úr, énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után, az úr Istentől ű szent felségétől minden kedves jókat és hosszú életet kívánok kegyel
mednek, mind az én szerelmes asszonyommal egyetemijén. 

Továbbá im az egri válasz megjött, kit te kegyelmednek beküldtem, mind azzal az levéllel 
egyetemben, kit énnekem írtak, melyből értem, hogy az keressnek (keresetnek. — S. H. és 
G. L.) nincsen náluk semmi haszna. Azért, hogy im lehetetlen dolgot kívánnak:, kérem ke
gyelmedet, hogy te kegyelmed írja meg az vitézlő népnek, hogy az napra az fizetést meg 
nem adhatom, mert látja az úr Isten, hogy mines honnan szerét tennem. Paczoth uramat 
pedig én azzal >a tanúsággal nem bocsáttam oda, de ha erővel kötöitték meg nem én bűnöm. 
Azért meg is kérem te kegyelmedet, mint bizodalmas jó akaró uramat, hogy te kegyelmed 
legyen gyámolom s ne adjon kezükbe teljességgel. Nám (íme, lám, ugyancsak. Ma már nem 
használatos, régi magyar szó. — S. H. és G. L.) elég jómmal ajánlottam magamat csak adja
nak alkalmatos napot. Te kegyelmedtől jó választ várok és az úr Isten tartsa és éltesse 
sok esztendig. Datum Ruska ultima maj anno 88. 

Címzés : 
Spectabili et magnifico domino komiti Ferdinando á Nogarollis, sacrae cesareae regiaeque 

maiestetis superiorum regni partium generalis capitaneatus, administrátori supremo capi-
taneo et consiliario etc., domino mihi observandissimo. 

5. 

LOSONCZY ANNA TUDOMÁSUL VESZI 
RÁKÓCZY ZSIGMOND KINEVEZÉSÉT EGRI FŐKAPITÁNYNAK, S 

EGYBEN KÖZLI, 
HOGY A VÁRÖRSÉG ZSOLDJÁT EGYELŐRE NEM TUDJA 

KIFIZETNI. 
KÉRI NOGAROLLI TOVÁBBI JÓINDULATÁT™ 

Nag(ysag)os Vr énnekem bizodalmas wram, az en örökkö úalo Zolgalathomnak 
Ayanlassa Vtan, az Keg(yel)med levelieith s izenetith megh értettem, azért 
az mi azt ileti hogy ö felsége37 az mi keg(yel)mes fejedelmünk'8 es Vrúnk Ra-
kochy Sigmond39 wramnak atta úolna az Egry feö kapitansagot melnek be úitele 
Napiath Irya the Keg(yel)med Júniusnak húszon ötödik napyan hogy lessen, 
Meli40 Napra hadgia the Keg(yel)med énnekem hogť'1 úagy en Magam úagy 
emberem ielen légien, azerth ha az Vr Isten elteth gondom leszen rea, az mi 
penigh az Te Keg(yel)med izenetith ileti, az fizeteö mester es felth Srajber által 
az Nemetek fizetessiröl es egieb dolgukrul, azért az Keg(yel)med en hozzam 
úalo io Akarattiath, agya az wr Isten, hogy the Keg(yelmed)nek Zolgalhassam 
•megh az en tellies eletemnek rendiben, mind az en Giermekimel egietembe. Azért 
az fizetesz dolgabúi az Nemeteknek azon igiekezem ha lehetszeges leszen úgy Írom 
Keg(yelmed)nek. hogy az keg(yel)med tanacha szerinth cheliekedgiem. kiben 
Keg(yel)med Magath ennallam42 minden io szegetsegel Ayanlia. az Flaysgelte-
teketh most lattya az Vr Isten megh nem küldhetem, azért Kérem Keg(yelme)deth 
minth bizodalmas wramoth. hogy Keg(yel)med ebbul en ream ne neheztellien. 
mert hidgie megh Keg(yel)med, hogy ha úolna ma keúannek inkab ez gondtúl 

36 HIL. Törökkor i gyű j t emény , 1588. 460, sz. i ra t . 
37 Nagy ,,F"-nek is olvasható. 
38 ua. . 
39 Rákóczy Zsigmond, a későbbi erdélyi fejedelem született 1544-ben, meghalt 1608 de

cemberében. Rákóczy^ Zsigmond volt a Rákóczi-dinisztia rengeteg vagyonának és a fejedelem
ség révén külső tekintélyének megalapítója. 1588-ban egri főkapitánynak nevezik ki, mint 
ilyen verte meg később Ferhád basa seregét, s ezért bárói címet ikapött. 1593-ban a füleki 
várat ő vette vissza a törököktől. 1604-ben a felkelő Bocskayhoz csatlakozott, s a követ
kező évben Erdély kormányzója lett. 1607-ben az erdélyi rendek őt választották meg feje
delemnek, majd 1608 márciusában lemondott Báthory Gábor javára és visszavonult Felső-
Vadászra, ahol rövidesen meg is halt. (Az ő segítségével jelent meg 1590-ben Károli Gáspár 
bibliafordítása.) 

•10 Vagy „Melj"? 
41 E két szó közbeszúrva, a sor fölé. 
43 Közbeszúrt szó, majdnem olvashatatlan, ,,énnekem" is lehetséges. 
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menikezni hogy sem hónap. Vegezesre az mith the Keg(yel)imed az Vngnad 
Dauid43 Vram rabiay felöl ir ertem, (?) azért im megh írtam oda ala Égre hogy 
mindgiarast fel hozzak, hogy ha úalahogy az Vraim kézbe adnak mert az bizton 
hogy ky akartam hozatni ököth, nem bochattak úala el, hanem megh tartoztat
tak meli dologh mi alapatban légien ha az wr Isten be uiszen kassara Keg(yel-
med)nek eleibe adom bizonj44 hogy edigis örömest be mentem úolna keg(yelme-
tek)hez de túdúan ennekúll is Keg(yelmetek)nek sok dolgath es meszei utrúl úalo 
Jeövesseth, Nem akartam keg(yel)medeth ilien hirtelién megh banthani. az halok45 

deskaiban Rüssel wramnak attam úala az teöbith az Egrj hazam46 épületire be 
akartam uitetnj. mind az által megh lattatom ha helien uannak e s meiny, es ha 
úgianaz leszen Keg(yel)med akarattya hogy oda Ágiam, en oda adom mert 
Nogiob dologbanis örömesth Zoigalok Keg(yelmed)nek, Isten tarcha megh 
Ke(gyelme)deth minden Jaúaiual sok estendeigh Datum Ruska Júny 1 die Anno 
domini 1588. 

LosonchyAnna 
az nehay Nag(ysag)os Vngnad Kristoph 

wram özuegie 

Címzés :47 

Spectabili et Mag(nifi)co Do(mi)no Comitj Ferdinando á Nogarollis, Sacrae 
Cesareae Regiaeque (Maies) t(a)tis Súperioru(m) Regni partium Generalis Capi-
taneatus Admi(ni)stratori Supremo Capitaneo Jaurien(si) et — Consiliario, etc. 
do(mi)no mihi obserúa(ndissimo)48 

Nagyságos úr énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után, az kegyelmed leveleit s izenetit megértettem, azért az mi azt illeti, hogy ô felsége 
az. mi kegyelmes fejedelmünk és urunk Rákóchy Zsigmond uramnak adta volna az egri 
főkapitányságot, melynek bevitele napját írja te kegyelmed júniusnak huszonötödik napján 
hogy leszen, mely napra haggya te kegyelmed énnekem, hogy vagy én magam, vagy em
berem jelen legyen, azért ha az úr Isten éltet gondom leszen reá, az mi pedig az te kegyel
med izënetit illeti, az fizető, rrtester és felt Srajber által az németek fizetésiről és egyéb 
dolgokról, azért az ikegyelaned én hozzám való jó akaratját, adja az úr Isten, hogy te ke
gyelmednek szolgálhassam meg az én teljes életemnek rendjében, mind az én gyermekim
mel egyetemben. Azért az fizetés dolgából az németeknek azon igyekezem, ha lehetséges 
leszen úgy írom kegyelmednek, hogy az kegyelmed tanácsa szerint cselekedjem, kiben 
kegyelmed magát énnálam minden jó segítséggel ajánlja. Az Flaiagelteket most látja az 
úr Isten meg nem küldhetem, azért kérem kegyelmedet mint bizodalmas uramat, hogy 
kegyelmed ebből én reám ne nehesteljen, mert higgye meg kegyelmed, hogy ha volna ma 
kívánnék inkább ez gondtól menikezni (menekülni — S. H. és G. L.), hogy sem holnap. 
Végezésre az mit te kegyelmed az Ungnád Dávid uram rabjai felől ír értem (?), azért im 
megírtam oda alá Egerbe, hogy mindjárást felhozzák, hogy ha valahogy az uraim kéfcbe 
adnak, mert az bizton (biztos — S. H. és G. L.), hogy ki akartam hozatni őket, nem bo-
csáttak vala el, hanem megtartóztattak, mely dolog mi állapotban legyen, ha az úr Isten 
beviszen Kassára kegyelmednek eleibe adón, bizony hogy eddig is örömest be mentem 
volna kegyelmetekhez, de tudván enélkül is kegyelmeteknek sok dolgát és messze útról 
való jövését, nem akartam kegyelmedet ilyen hirtelen megbántani. Az hajók deszkáiban 
Rüssel uramnak adtam vala az többit az egri házam épületére be akartam vitetni, mind 
az által megláttatom, ha helyen vannak-e s mennyi, és ha ugyanaz tLeszen kegyelmed aka
ratja, hogy oda adjam, én oda adom, mert nagyobb dologban is örömest szolgálok kegyel
mednek, Isten tartsa meg kegyelmedet minden javaival sok esztendeig. Datum Ruska júni 1. 
die anno domini 1588. 

Losonchy Anna az néhai nagyságos 
Ungnád Kristóf uram özvegye 

43 Ungnád Dávid Ungnád Kristófnak bátyja volt, tehát Losonczy Annának sógora; mint 
'a haditanács elnöke Bécsben székelt. Jó barátságban és levelezésben állott Balassi Bálint
tal is. 

ü „Bizoni" is lehetséges. Az i. szára le van húzva mint a j , de nincs hurkolva. Ugyanígy 
írja valamennyi szóvégi i-betűjét. v 

*5 Valószínűleg tutajok. 
46 Feltehetően Eger külvárosában, Szabadhelyen levő nemesi kúriáját érti alatta. Az 

Ungnádház Egerben később, az 1596-i ostromnál is szerepel. [Szederkényi Nándor: Heves 
vármegye története. II. köt. Eger, Érseki Lyceumi Nyomda, 1890.] 

47 A címzés alatt két sornyi — Nogarollitól eredő — német nyelvű széljegyzet van, amely 
alig olvasható, („die frau Ungnnadin schreibt das sie ihm May zu der Einsetzung des Herrn 
Racgotzi. . .") 

48 Tekintetes és nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak, szent császári és királyi fel
sége felsőmagyarországi részei főkapitánysága adminisztrátorának, győri főkapitánynak és 
tanácsosnak stb. nekem igen kegyes uramnak. 
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Címzés : 
Spectabili et magnifico domino comiti Ferdinando á Nogarollis. sacrae oesareae regiaeque 

maiestatis superiorum regni partium generalis capitaneatus administrátori supremo capitaneo 
Jauriensi et consiliario, etc. domino mihi obsevandissimo. 

6. 

LOSONCZY ANNA KÉRI NOGAROLLIT, 
AZ EGRI VÁRÖRSÉGNEK ADJA TUDTÁRA, 

HOGY ZSOLDOT FIZETNI NEM TUD49 

Nag(ysag)os wr es énnekem bizodalmas wram, az en örökö" úalo Zolgalatom-
nak Ayanlassa után kiúanok kegfyel)med(nek) az wr Istentúl minden iokath 
adatni, mind az en Zerelmes azzoniommal egietembe. 

Toúaba az the keg(yel)med leúelieth úettem, mellieth mégis értettem, kiről az 
Napokban úagy en Magam vagy beúeb iraszommal megh találom keg(yelme)deth, 
hanem most chak errúl akarek the keg(yelmed)nek ironom, az holoth wraim azt 
attak keg(yel)med eleibe, hogy en imar egnihanszor úalo terminust attain úona 
nekik az megh fizetésre, de mind el múlth úolna, kin bizonj chodalkozom hogy 
engemeth ez fele dologal úadolnak, mert lattya az Vr Isten, hogy soha en ö 
nekiek az megh fizetésre Napot nem neúeztem teöbeth hanem Pachoth wram 
által az három honapoth, kith úgy ertek hogy az elő sem keölth. hanem úgian 
chak az egy honapoth kertek, de ezt tudom hogy egnihanjszor irtam nekik hogy 
igiekezem mennél hamareb lehjeth ököth megh elegitenj. kiben lam elegh zor-
galmatos úottam, de a lehetetlen dolgoth senky senkitúl el nem úehety, Azért 
az minth iro(m) the keg(yelmed)nek, hogy en szemy bizonios Napot nekik nem 
igerte(m) kúlemben nem találtatik. Hanem ha azt tartanak annak, hogy egser 
irtam úala50 nekik, hogy en magamis be megiek, es az mj pénznek szereth tehe
tem közikbe úiszem, kith mégis chelekettem úolna de mikor az en leúeliem be 
úittek nekik. Azon massod aúagy harmad nap tartoztattok megh az en Rabiai-
moth51 ky mya oston nekemis megh kellieth úaltozno(m). Annakokaert kérem 
keg(yelme)deth minth bizodalmas wramoth, hogy e fele ok nelkúl úalo pana-
szolkodaserth, ne uonnia meg keg(yel)med io akarattiaith es gond uisselesseth, 
túlem, kiért mondhassak minden ioth, es Zolgalhassam megh the keg(yel)mednek 

Végezetre az mint az eölettis kertem úala the keg(yelme)deth hogy the 
keg(yel)med irna megh az úitezeknek hogy en vagy mind52 az honapy Napra 
elegh nem úagiok, az megh fizetessre53 most is kérem keg(yelme)deth ha lehet-
szeges az en Zolgalatomert írna megh nekik en Magamis irnek ostan az the 
keg(yel)med leúelie mellieth nekik. Az wr Isten minden Jaúaúal Ťarcha megh 
keg(yelme)deth Datum Rúška Jún j 4 die Anno domini. 1588. 

The keg(yelmed)nek örömest zolgal 
Losonchy Anna, az Nehay 

Nagisagos Wngnad Kristoph Wram 
özúegie etc. 

49 HIL. Törökkor i gyű j temény , 1588. 461. sz. i rat . 
50 A sor fölé közbeszúrva. 
51 Arra az esetre céloz itt, hogy az egri katonák lefoglalták és visszatartották azt a har

madrészt, ami egy rógi megállapodás szerint a törökön nyert zsákmányból az egri főkapi
tánynak, s így halála után pedig özvegyének járt. Ebben az esetben török rabszolgákról, 
foglyokról van szó, ezek eladási árából Losonczy Anna valószínűleg éppen az egri „vitézlő 
nép" járandóságait akarta fedezni. A katonák viszont a rabok eladási árából be akarták 
magukat biztosítani, hiszen már amúgy is keserű tapasztalataik voltak a zsoldfizetés körül. 
Azt is tudták, hogy közeledik Szent György napja, az árenda lejárásának ideje, amikor is 
az özvegy teljesen be fogja szüntetni fizetésüket. A fogoly nagy értéket képviselt ebben az 
időben, ezért váltságdíjat is lehetett kapni (ha főember vo.íit), vagy eladni: ha másutt nem, 
a kótya-vetyén mindig akadt rá vevő. [Az egri vitézek bosszújára vonatkozólag még több 
érdekes adatot közöl Eckhardt Sándor: A? ismeretlen Balassi Bálint. 173.. 177. o.) 

52 „mint" is lehetséges. 
5:J EZ a három szó közbeszúrva. 
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Címzés: 
Spectabili ac Mag(nif)i(c)o Domini Comiti Ferdinando á Nogarolis Sacrae 

Cesareae Regiaque Ma(ies)t(a)tis Superiorum R égni partium generalis Capita-
neatus Administrátori Súpremo Capitaneo Jauriensi et Consiliario etc. 

do(mi)no mihi obseruan(do)M 

Nagyságos úr és énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után kívánok kegyelmednek az úr Istentől minden jókat adatni, mind az én szerelmes asz-
szonyommal egyetemben. 

Továbbá az te kegyelmed levelét vettem, melyet meg is értettem, kiről az napokban vagy 
án magam, vagy bővebb írásommal megtalálom kegyelmedet, hanem most csak erről akarok 

te kegyelmednek írnom, az holott uraim azt adták kegyelmed eleibe, hogy én immár egy
néhányszor való terminust adtam volna nekik az megfizetésre, de mind elmúlt volna, kin 
bizony csodálkozom, hogy engemet ez féle dologgal vádolnak, mert látja az úr Isten, hogy 
soha én ő nekik az megfizetésre napot nem neveztem többet, hanem Pachoth uram által az 
három hónapost, kit úgy értek, 'hogy az első sem költ, hanem ugyan csak az egy hónapot kér
tek, de ezt tudom, hogy egynéhányszor írtam nekik, hogy igyekezem minél hamarébb lehet 
őket megelégíteni, (kiben lám elég szorgalmatos voltam, de a lehetetlen dolgot senki senkitől 
el nem veheti. Azért az minit írom te ikegyelimednek, hogy én semmi bizonyos napot nekik nem 
ígértem, különben nem találtatik. Hanem ha azt tartanák annak, hogy egyszer írtam vala 
nekik, hogy én magam is' bemegyek, és az mi pénznek szerét tehetem kpzikbe viszem, kit 
meg is cselekedtem volna, de mikor az én levelem bevitték nekik, azon másod avagy harmad 
nap tartóztatták meg az én rabjaimat, ki miatt aztán nekem is meg kellett változnom. Annak-
okáért kérem kegyelmedet mint bizodalmas uramat, hogy e féle ok nélkül való panaszot-
kodásért ne vonja meg kegyelmed jó akaratját és gondviselések; tőlem, kiért mondhassak 
minden jót és szolgálhassam meg te kegyelmednek. 

Végezetre az mint azelőtt is kértem vala te kegyelmedet, hogy te kegyelmed írná meg 
az vitézeknek, hogy én vagy mind az hónapi napra elég nem vagyok az megfizetésre, most 
is kérem kegyelmedet, ha lehetséges az én szolgálatomért írná meg nekik, én magam is 
írnék aztán az te kegyelmed levele mellett nekik. Az úr Isten minden javával tartsa meg 
kegyelmedet. Datum Ruska ;juni 4. die anno domini. 1588. 

Te j egy elmednek örömest szolgál 
Losonchy Anna, az néhai 

nagyságos Vngnád Kristóf uram 
özvegye etc. 

Címzés : 
Spectabili ac magnifico domino comiti Ferdinando á Nogarolis sacrae cesareae reglaeque 

maíestatis superiorum regni partium generalis copitaneatus administrátori supremo capi
taneo Jauriensi et consiliario etc. 
domino mihi observaindo. 

Spáczay Hedvig és Gottreich László 
\ 

M Tekintetes és nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak ő szent császári és királyi 
felsége felsőmagyarországi részei főkapitányága kormányzójának, győri főkapitánynak és 
tanácsosnak stb., nekem kegyelmes uramnak. 
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