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T A N U L M Á NYO K 

A HORTHY-RENDSZER INTÉZKEDÉSEI A SZOVJET-OROSZ
ORSZÁGBÓL HAZATÉRŐ HADIFOGLYOK POLITIKAI MEG

SZŰRÉSE, A KOMMUNISTA ÉS SZIMPATIZÁNS ELEMEK 
ELSZIGETELÉSE ÉS LIKVIDÁLÁSA CÉLJÁBÓL 

Hunyadi Károly 

A Szovjetunióból hazatérő hadifoglyok az ellenforradalmi rendszer 
számára állandó politikai nyugtalanságot és félelmet jelentettek. Ez a 
rettegés nem volt alaptalan. A hadifoglyok nagy tömegeiben kitörölhe
tetlen nyomokat hagyott a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a 
szovjetállam megszületése, a munkás-paraszt hatalomért vívott küzde
lem. A hadifoglyok közül sokan csatasorba álltak e harcban és ennek 
során számosan lettek kommunisták, illetve a munkásosztály harcával 
rokonszenvezők. Amikor a hazatérés lehetősége megnyílt, közülük is 
többen azzal a céllal jöttek vissza, hogy a harcot itthon folytassák. Ezt 
a lehetőséget és az újabb európai forradalmi fellendülés reményét szem 
előtt tartva — a rendkívül súlyos kockázatot is vállalva — a magyar 
kommunisták a párttagok illegális munkára való hazaküldése mellett 
döntöttek. Az elnyomott, alázatos munkás és paraszt fiatalok ezrei az 
orosz forradalom tüzében harcedzett, osztályharcos katonákká váltak; 
akik nemcsak az orosz forradalomért voltak hajlandók harcolni, hanem 
saját hazájukba visszatérve annak felszabadításáért is. Az OK(b)P mel
lett működő magyar agitációs és propaganda osztályok központi irodá
jának 1921. május 11-i jelentése alapján 1920 októbere és 1921 áprilisa 
között 6000 volt vöröskatona tért haza Magyarországra. 1921. április és 
július 31. között 4600 magyar vöröskatona indult útnak. Közülük 2102 
kommunista volt, akik azért jöttek, hogy a KMP illegális harcaiba be
kapcsolódjanak és ezzel erősítsék az itthoni kommunista mozgalmat.1 

Az ellenforradalmi rendszer a hazatérő hadifoglyoktól a tőkés, földes
úri hatalom védelmét, biztonságát, a levert magyar forradalmi erők fé
kentartását látta veszélyeztetve. Ez arra sarkallta az illetékes hatóságo-

1 A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgár
háborúban. (1917—1922.) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1967. 515—518. és 543. o. 
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kat, hogy hatékony intézkedéseket tegyenek az államhatalom bizton
sága érdekében és elhárítsák a hazatérő hadifoglyok részéről számukra 
jelentkező veszélyt. 

Az elhárító és felderítő szervek ezekben az években tevékenységük 
nem kis részét a hazatérő hadifoglyokra fordították. Mindent elkövettek 
annak érdekében, hogy a hazatérés a lehető legbiztonságosabb ellenőr
zéssel történjék és az ország területén a hazatért hadifoglyok addig ne 
távozhassanak lakóhelyükre, amíg a legalaposabban meg nem győződ
tek a hazatávozók politikai veszélytelenségéről. Ehhez nagyfokú szer
vezettségre, jól kiépített és megfelelően irányított mozgékony hálózatra 
volt szükség. 

A Honvédelmi Minisztérium kezében futott össze ezzel kapcsolatosan 
valamennyi fontos szál. Szervezte, irányította a hazatérés egész folya
matát és más szervekkel együttműködve kézben tartotta az elhárító és 
felderítő tevékenységet a hadifoglyok körében. A hazatérő hadifoglyok 
összes ügyeit az 1920. június 6-án megalakult HM hadifogoly osztály — 
HM 36. osztály — intézte, amely addig a hadügyi felszámolást előké
szítő csoportba, mint hadifogoly csoport volt beosztva. A 36. osztálynak 
négy alosztálya volt: „A", „B", „C", „D". Az „A" foglalkozott a hadi
foglyok külföldi ügyeivel (hazaszállítás, fogadó állomások stb.), a , ,B"-
hez tartoztak a hazatért hadifoglyok ügyei és a „C" alosztály hatáskör 
rébe utalták az ellenséges államok hadifoglyainak ügyeit, míg a „D" al
osztály tartotta nyilván a még haza nem tért hadifoglyok adatait. A 36. 
osztály szorosan együttműködött a VKF 2.- a felderítő és kémelhárító 
osztállyal, valamint a BM közbiztonsági szervének politikai részlegeivel. 
A 36. osztály funkciója volt saját szervein keresztül a bel- és főleg kül
földi kommunista mozgalmakkal kapcsolatos felderítés és a hadifoglyok 
között végzett elhárítás szervezése és irányítása is.2 

A hadifoglyok ellenőrzése biztosításának elsődleges feltétele a lehető
leg állandó hazatérési útvonalak megszervezése volt. Ezt a törekvést a 
hazatérés évei alatt viszonylag eredményesen sikerült megvalósítani. 
A különféle egyezményeken és külpolitikai kapcsolatokon keresztül a 
magyar kormányszervek elérték azt, hogy a hadifoglyok főleg három 
útvonalon térjenek haza. Ez a három útvonal csaknem végig biztosított 
volt, legfeljebb különféle körülmények hatására időnként egyik, illetve 
a másik került előtérbe. 

A három fő útvonal a következő volt : 
a) Lengyelországon keresztül, 
b) Németországon és Ausztrián keresztül, 
c) Tengeri út Trieszten keresztül. 
A három hazatérési út és azok viszonylagos állandósága kedvező fel

tételeket teremtett ahhoz, hogy a HM ezeken az útvonalakon megfelelő 
szerveket, ún. Hadifogoly Fogadó Bizottságokat hozzon létre.3 

A hazatérő hadifoglyok megszűrésére, a köztük végzett elhárító és 
felderítő tevékenység megszervezésére irányuló törekvésekben kiemelt 

2 HL. HM. Ein. „ C " 1921. 55101/21. ka t . pol . sz. 
3 HL. VKF. 2. csop. 26. doboz. 1920—28665. SZ. 
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szerepet töltöttek be a fogadó bizottságok, amelyek a külföldi útvonalak 
mentén, illetve a magyar határon helyezkedtek el. 

Egyik csoportjukat a lengyelországi bizottságok alkották Varsó köz
ponttal. A lengyelországi magyar fogadó bizottságok a Lengyel Állami 
Hadifogoly Hivatal (JUR) repatriáló pontjain helyezkedtek el.4 Ennek 
megfelelően magyar fogadó bizottság működött Rownóban, Tarnopol-
ban, Lembergben, Oswiçcimben, Krakkóban. 

A másik útvonalon Stettinben, Passauban, Wienben működtek fogadó 
bizottságok. Ezek szerepe az 1921. évi rigai szovjet—magyar szerződés 
megkötése után a csereszállítmányok lebonyolítása során különösen 
megnövekedett. 

A tengeri úton hazatérők fogadására Triesztben állítottak fel fogadó 
bizottságot. Ennek funkciója főleg a szibériai hadifoglyok hazatelepíté
sével volt kapcsolatos. 

Az országon belül a határon működtek hadifogoly fogadó állomások. 
A legjelentősebb a királyhidai bizottság volt. Ezen ment keresztül csak
nem minden olyan hadifogoly, aki hivatalos szállítmánnyal Szovjet-
Oroszországból érkezett. Ezenkívül még Szentgotthárdon működött fo
gadó bizottság, főleg az olasz fogságból hazatérők számára. 

A fogadó bizottságok alapvető funkciója a hadifoglyok ellenőrzése, a 
körükben végzett elhárítás és felderítés.volt. Ennek megfelelően alakult 
szervezetük. Állományuk általában 1 főtiszt, 1 beosztott tiszt, 2 altiszt, 
1 sorkatona, 1 orvos, 1 egészségügyi altiszt és 1 egészségügyi katona 
volt.5 Valamennyi fogadó bizottságnál működtek rejtetten politikai 
nyomozók.6 Ezek szorosan együtt dolgoztak a fogadó bizottság vezető
jével, aki minden esetben katonatiszt volt és feladatul kapta a fogadó 
bizottság fő funkciójának maximális biztosítását. 

A hazatérő hadifogoly csoportokat zárt szállítmányokban a hadifogoly 
leszerelő táborokba szállították. E táborok Csóton, Inotán és Miskolcon 
működtek.7 A Szovjet-Oroszországból érkező hadifoglyokat Csótra, a 
Szibériából, tehát nem szovjet területről érkezőket Inotára irányították. 
Ennek az volt a célja, hogy ne keverjék össze a szovjet és nem szovjet 
területről érkezőket. Elejét akarták venni annak, hogy a két területről 
érkezettek találkozzanak, valamint könnyíteni kívánták a szovjet terü
letről hazatérők közötti elhárító tevékenységet azáltal is, hogy külön 
gyűjtötték őket. Nem utolsó sorban óvni szándékozták a kevésbé „fer
tőzötteket" a szovjet területről érkezők politikai hatásától.8 

A külföldön működő fogadó bizottságoknak a HM nagy jelentőséget 
tulajdonított, mivel ezek kedvező szervezeti és politikai lehetőségeket 
teremtettek a HM felderítő szervei számára. 

A felderítő tevékenységük nem csupán a hadifoglyok körére szorítko
zott, hanem kiterjedt ama állam katonai és politikai viszonyainak alapos 
megismerésére, melynek területén a bizottság működött, sőt annak ha-

4 A lengyelországi m a g y a r fogadó bizot tságot 1921. j ú n i u s 30-án feloszlatták, mivel ezen 
az ú tvonalon a haza té rők száma erősen megcsappan t . (OL. KÜM. Hdf. o. 42A tétel 56413—1921.) 

5 HM. 650/eln. „ B " 1920. rendelet . Rendelet i Közlöny, 406. o. 
6 HL. VKF. 2. csop. 26. doboz. 115—1920. sz; Ki rá lyh idán két , a varsói b izot tságnál egy 

detekt ív t evékenykede t t . 
7 HM. 7717/36. Hdf. , , B " 1920. jú l ius 24. rendele t . Rendelet i Közlöny, 282. o. 
8 OL. KÜM. hdf. o. 96. tétel 23870/1920. SZ. 
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tárain kívül más elérhető területekre is. A HM egy rendelete szerint a 
külföldi hadifogoly fogadó állomások feladata volt a magyar külképvi
seletek hírszerző tevékenységének kiegészítése. Sőt, azokban az orszá
gokban, ahol magyar külképviselet nem működött, a hírszerző funkció 
ellátása teljes egészében rájuk hárult.9 Ebből a szempontból a legjelen
tősebb szerepet a lengyelországi fogadó bizottságok töltötték be, ame
lyeket Varsóból a HM megbízottja, Fritz Pál százados irányított. A len
gyelországi magyar fogadó állomásokat egyenesen a „hírszerző szolgálat 
kiegészítése és tökéletesítése szempontjából" állították fel, illetve szer
vezték át.10 Űgy helyezték el, hogy minél közelebb legyenek Szovjet-
Oroszországhoz, hogy felderítő tevékenységüket abba az irányba lehető
leg hatékonyan kifejthessék. 

A HM a varsói magyar fogadó állomáson keresztül is — a magyar kö
vetségen kívül — szoros kapcsolatot épített ki a lengyel vezérkar szer
veivel. Megállapodott velük abban, hogy a két vezérkar a megszerzett 
híranyagot folyamatosan kicseréli. Ez elsősorban katonai értesüléseket, 
a kémelhárítással, különösen a kommunista mozgalommal, a szovjet 
Vörös Hadsereg helyzetével és Szovjet-Oroszországgal kapcsolatos min
dennemű értesülés cseréjére vonatkozott.11 

Ilyen vonatkozású hírek megszerzésében jelentős szerep hárult a ha
difogoly fogadó bizottságokra. A lengyelországi bizottságok rendszere
sen küldték át szovjet területekre a HM utasításai alapján felderítőiket. 
Ezek felkészítése, átjuttatása a megjelölt hadifogoly fogadó állomás ve
zetőjének feladata volt. 1920. október 31-én indult egy Ballá nevű fő
hadnagy Petjlurához azzal, hogy annak főhadiszállásáról tovább menjen 
Kijevbe és Moszkvába és ott találkozzék a már korábban oda kijutott 
két felderítő tiszttel. Feladata a szovjet belpolitikai és katonai viszonyok 
tanulmányozása volt. 1921 májusában indította a HM útba a lengyelor
szági magyar fogadó állomásokon keresztül szovjet területre Nagy Lajos 
tizedest. Útját előzőleg a lengyel vezérkarral is letárgyalták. Utjának 
kettős célja volt: egyrészt rábírja a magyar hadifoglyokat, hogy ne szol
gáljanak a Vörös Hadseregben, másrészt széles körű felderítést folytas
son a Vörös Hadsereggel kapcsolatban. Az utasítás szerint hazatérő ha
difogolynak kellett magát kiadnia, akit az orosz—lengyel határon kira
boltak és ezért visszamegy Szovjet-Oroszországba és egyúttal, hogy 
bizalmat keltsen, „mutassa magát vörösnek".12 

A szovjethatalom ellen irányuló felderítés kiszélesítését szolgálta a 
Jungerth-misszió felhasználása erre a célra. A szovjet képviselőkkel 
1921-ben folytatott tárgyalások idején Révaiban Jungerth titkára, Laky 
Dezső hírszerző főhadnagy volt.13 Később a vezérkar szélesíteni igye
kezett ez irányú tevékenységét. A vezérkar elgondolása az volt — mi
után az észt hivatalos köröknél az együttműködésre kedvező ígéretet 
kapott —, hogy a Jungerth-misszió tagjaként egy tapasztalt hírszerzőt 

9 HL. Katonai fogadó bizottság: Brück—Királyhida . . . Vegyes. 113. sz. A müncheni ma
gyar konzul levele a passaui fogadó állomás vezetőjének 1921. május 20-án. 

10 HL. VKF. 2. csop. 1920. 26. doboz. 28665. sz. 
i i Uo. 1921. 42. doboz. Számnélküli. 
1- HL. A magyar hazatérés vezetője. Varsó. 3. csomó 1613. sz. 
13 HL. VKF. 2. oszt. 1921. 51. doboz 40860. sz. 

— 170 — 



küld ki. Ennek szorgalmazását ösztönözte az a körülmény, hogy az észt 
kormány a moszkvai észt képviselővel állandó Hughes-összeköttetésben 
volt, így folyamatosan tájékozódott a moszkvai társadalmi, politikai vi
szonyokról. Az észt hivatalos körök jóindulata viszont azzal kecsegte
tett, hogy a magyar vezérkar is hozzájuthat ezekhez a híranyagokhoz. 
Számításba vette a vezérkar azt is, hogy a szovjet kormány hivatalos 
megbízottjai Revalon keresztül közlekedtek, és hírösszeköttetése a nyu
gaton működő kiküldöttjeivel hasonlóan Revalon át történt. A szovjet 
kormány futárai e város érintésével jártak nyugatra, illetve onnan haza. 
Ez a körülmény a hírszerzés számára csábító lehetőségeket ígért. A ki
küldetésre kerülő magyar tiszt a szerzett információkat távíróvonalon, 
vagy a német futárszolgálaton keresztül küldhette haza.14 

Jungerth megpróbált tiltakozni a vezérkar terve ellen, elsősorban ab
ból kiindulva, hogy egy hadifogoly ügyekkel foglalkozó szerv ilyen jel
legű tevékenysége összeegyeztethetetlen annak funkciójával. Azzal is 
érvelt, hogy a szovjet küldöttség hamar rájönne erre a tevékenységre és 
ezzel a szovjet—magyar hadifogolycsere tárgyalások kimenetele ke
rülne veszélybe, sőt Észtország is kellemetlen helyzetbe jutna a szovjet 
kormány tiltakozó fellépése miatt.15 

Ennek ellenére a HM elérte, hogy 1921 decemberében a Jungerth ve
zette hadifogoly bizottság tagjaként Rigába utazott Fleischakker Rezső 
vk. százados, a VKF 2. o. hírszerző tisztje. Fő feladata az volt, hogy 
Szovjet-Oroszország bel- és külpolitikai helyzetéről folyamatos tájékoz
tatást nyújtson a magyar vezérkar részére.16 

A vezérkar ezzel azonban nem elégedett meg. A kommunizmus elleni 
harc összefogása, irányítottabbá és hatékonyabbá tétele érdekében szer
vezetten kiterjesztette a kommunista mozgalmak felderítését külföldre 
is. A vezérkar ezt a hírszerzést a katonai hírszerzéssel egyenlő fontossá
gúnak minősítette és a számba jöhető szerveit utasította, hogy ezt a te
vékenységet a „legalaposabban" folytassák. Ennek során a következők
re kellett különös figyelmet fordítani : 

1. A kommunista szervezetek nagysága és ereje; 
2. A vezetők adatai; 
3. A kommunista mozgalmak vezető szerveinek szervezete, helye ; 
4. A kommunista mozgalmak anyagi eszközei és forrásai; 
5. A kommunista mozgalmak befolyása; 
6. A kommunista mozgalmak fegyveres alakulatai.17 

A HM szervesen beillesztette a fogadó bizottságok tevékenységét a 
kommunista mozgalom elleni általános harcba, mindenekelőtt hírszer
zési feladatokkal. HM rendelet előírta, hogy „szükségessé vált, hogy a 
kommunizmus elleni védelmet szolgáló híreket ezentúl a hadifogoly fo
gadó szervek is gyűjtsék és jelentsék."18 Ennek érdekében a hírszerzés

it Uo. 1921. 41. doboz. 24026. sz. 
15 Uo. 
16 uo. 1922. 46. doboz 34333. sz. — A VKF. 2. oszt. anyagában számos titkos írással írt 

jelentés található Fleischakker százados részéről, amelyeket Rigából küldött a HM-nek. 
17 uo. VKF. 2. csop. 1920.—424/401. Sztojakovics (Sztójay) 1920. április 19-i utasítása. 
18 HL. Magyar átvonuló katonai osztag parancsnokság. Magyar katonai misszió, Bécs, 

1919—22. A HM. 1442/1921. sz. rendelete. 
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nek ki kellett terjednie az adott országban a kommunista mozgalom 
minden összetevőjére. Különösen az olyan adatokat kellett gyűjteni, 
amelyek a mozgalom tagjaira és terveire vonatkoztak. Megkülönbözte
tett figyelmet kellett fordítani annak felderítésére, hogy vannak-e ma
gyar tagjai a mozgalomnak és milyen elgondolásaik vannak a Magyar
ország felé irányuló tevékenységre vonatkozóan. Fel kellett deríteni 
azoknak a kommunistáknak a neveit és egyéb adatait, akikről feltehető 
volt, hogy Magyarországra szándékoznak utazni. Ennek a hírszerző te
vékenységnek különösen nagy fontosságot tulajdonítottak Ausztria 
területén. Ismertek a Horthy-kormányzat vezérkarának törekvései az 
Osztrák Köztársaság ellen, amelynek során szoros együttműködést épí
tettek ki a bajor ellenforradalom vezetőivel.19 A kalandor terv meg
valósításának feltételét mindenekelőtt az osztrák és a bajor kommunista 
mozgalom felszámolásában látták. A bécsi katonai misszió és hadifogoly 
állomás tisztjei tevékenységének legnagyobb részét a hírszerző tevé
kenység szervezése és irányítása adta. A bécsi hadifogoly továbbító 
iroda osztagparancsnoka 1921. június 1-én azt jelentette a HM-nek, 
hogy tekintettel a „vörös-védelmi szolgálatnak Bécsben mindinkább 
nagyobb ügykörre való kiterjedésére, ami minden szabad idejét telje
sen lefoglalja" — nem tud foglalkozni a hadifoglyok élelmezési, ellátási 
problémáival.20 

A passaui fogadó állomás részére szóló 1921. május 20-i utasítás fel
adatul szabta az ausztriai kommunista mozgalom szem előtt tartását, 
részletes információk gyűjtését a linzi, a salzburgi és a tiroli gyárak 
munkásságának hangulatáról és szervezettségéről. Részletes elemzést 
kellett adni a kommunisták befolyásáról a munkásság körében, az eset
leges fegyveres munkás alakulatok erejéről, szervezetéről. Fel kellett 
deríteni a jelzett térségben elhelyezkedő katonai alakulatok körében a 
kommunista befolyás mértékét. Meg kellett állapítani a munkások sorá
ban dolgozó kommunisták személyi adatait. Mindezzel párhuzamosan 
alapos vizsgálatot kellett folytatni arra vonatkozóan, hogy sikeres ellen
forradalmi akciók kivitelezéséhez milyen lehetőségek, illetve feltételek 
találhatók a munkások és a katonák között. A fogadó bizottság tevé
kenységét beszervezett ügynökök útján bonyolította le, melynek fede
zésére megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezett (egy-egy hírért 100 
koronát adhatott a fogadó állomás vezetője). Szoros együttműködés ala
kult ki a bajor hatóságok és a passaui fogadó bizottság között. Ez a 
kapcsolat megkönnyítette a hírszerzést.'21 

A fogadó bizottságoknak, mint a magyar állam olyan hivatalos szer
veinek, amelyekkel a hazatérő hadifoglyok elsőként találkoztak, fontos 
funkciójuk volt a hazatérők között folytatott propaganda. A HM számos 
tényből jogosan következtetett arra, hogy a hazatérők a hosszú fogság, 
a sok megpróbáltatás és viszontagság miatt és a hazatérés elhúzódásáért 
a magyar kormánnyal szemben ellenszenves és elkeseredett hangulat

it1 Kerekes: Ausztria története. 1918—1955. 30—31. o. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1966. 
20 HL. Magyar átvonuló katonai osztag parancsnokság. Magyar katonai misszió, Bécs. 

1919—22. A HM. 170. sz. 
21 HL. Katonai fogadó bizottság. Brück—Királyhida . . . Vegyes. 104. sz, 

— 172 — 



ban jönnek haza.22 Ezért nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy ezt 
az elégedetlen hangulatú tömeget lecsillapítsák még mielőtt az ország 
területére érnének. 

A fogadó állomások tisztjeinek ebből a szempontból fő feladatuk volt 
a hadifoglyok sorsának alakulására magyarázatot adni úgy, hogy ez a 
magyarázat a valós okokról elterelje a figyelmet. Ennek értelmében a 
fogadó bizottságok tisztjei annak elfogadtatására törekedtek, hogy a 
magyar kormány mindent megtett a hadifoglyokért, nem rajta múlott, 
hogy hazatérésük elhúzódott. Az okokat egyfelől a „világhelyzet" ala
kulásában, az antant magatartásában, a szovjet kormány politikájában, 
másfelől pedig az itthoni eseményekben — a két forradalomban — je
lölték meg. 

A hazatérőket élénken foglalkoztatta és szorongással töltötte el, hogy 
mi vár rájuk itthon. Aggodalommal tekintettek a jövő elé mind anyagi, 
mind politikai szempontból egyaránt. A fogadó bizottságok propagan
dájának fontos eleme volt a túlzott igények, várakozások, a „haza ölelő 
karjai" iránt táplált illúziók leszállítása, eloszlatása. Ezt célozta az or
szág anyagi helyzetének drámai módon való bemutatása, aminek okait 
a vesztes háborúban, a forradalmakban és az ország határainak megvál
toztatásában jelölték meg. Külön ügyeltek arra, hogy az általános frá
zisokon túl semmi jót ne ígérjenek. Különös nyomatékkal hívták fel a 
fogadó bizottságok figyelmét a földkérdésben tanúsítandó óvatosságra, 
arra, hogy a „hazatérőkben vérmes reményeket ébreszteni nem sza
bad."23 A figyelmet nyomatékosan a maradéktalan engedelmességre, fe
gyelemre hívták fel, követelve, hogy mindenki fenntartás nélkül illesz
kedjék bele az adott viszonyokba és teljesítse az új rend által támasztott 
követelményeket. A háború, „a forradalmak által tönkretett", ,,az An
tant részéről cserben hagyott", „egyedül maradt vérző Magyarország", 
amely polgáraitól szigorú fegyelmet követel — ez volt a propaganda 
egyik eleme. Ehhez kapcsolódott az „izzó hazaszeretet" jegyében kifej
tett „határtalan gyűlölet, perzselő irredentizmustól csepegő határreví
ziós propaganda minden belső ellentétet félretevő nemzeti összefogás 
érdekében, a nemzeti hadsereg iránti rokonszenv és áldozatkészség fel
szítására."24 Szorosan kapcsolódott e propagandába a bolsevizmus elleni 
harcra való felhívás, amelyet Magyarország történelmi küldetéseként 
állítottak be, hivatkozva a „nyugat védőbástyája" hamis történelmi ha
gyatékának új kommunista és szovjetellenes tartalommal való megtöl
tésére.25 

A fogadó állomásokon a rendelkezésre álló idő viszonylagosan kevés 
volt — néhány nap —, ezért a szóbeli propagandát különféle írásos 
anyagok szétosztásával is kiegészítették. A fogadó bizottságok koncent
rált propaganda tevékenységét folyamatosan tovább fejlesztették a ha
zatérő hadifogoly-szállítmányoknak a leszerelő táborokban történő sok
oldalú kikérdezése alapján. Aprólékosan figyelemmel kísérték, milyen 

22 u o . 508. sz. A HM. 1919. szep tember 20-i u tas í tása a fogadó bizot tságok részére . 
23 u o . A m a g y a r haza té rés vezetője. Varsó. 1920. 10"10. sz. 
2'i OL. ME. 1821—38—1153. sz. „Kik te t ték t önk re Magyaro r szágo t "? c. p r o p a g a n d a a n y a g 
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kérdések foglalkoztatják a hazatérőket és e problémák megválaszolásá
hoz a HM-ben készített írásos vezérelveket adtak ki valamennyi fogadó 
állomás részére. Ehhez az adatokat a beérkezett hadifogoly-szállítmá
nyok értékeléséből nyert tapasztalatok, a Szovjet-Oroszországban meg
jelenő magyar nyelvű újságok híranyagai szolgáltatták, hogy a „hazaté
rőkkel foglalkozók maguk is tisztában legyenek azzal, hogy mely irány
ba kell velük különösen behatóbban foglalkozni."26 Ez is arra utal, hogy 
a HM nagy körültekintéssel és céltudatossággal foglalkozott a hazatérők 
politikai megdolgozásával, ami szintén azt bizonyítja, hogy a hazatérő 
hadifoglyokkal szemben súlyos aggodalmakkal és fenntartásokkal visel
tettek az itthoni szervek. Szigorúan megkövetelték a fogadó bizottsá
goktól a megszabott tartalomnak megfelelő propaganda munkát, nem 
tűrték a hanyagságot, mert az „helyrehozhatatlan károkat okozna a 
hadifoglyok felfogásában, s az állam eszméire káros téveszmék befo
lyása ellen kisebb ellenálló képességgel rendelkeznének."27 

A lengyelországi fogadó állomások tevékenységének szerves részét al
kotta az ún. repülőpropaganda. A lengyel vezérkarral történt megegye
zés alapján lengyel katonai repülőgépek rendszeresen szórták a röpcé
dulákat a szovjet arcvonalon és a mögöttes területeken. Ezek célja első
sorban az volt, hogy a szovjet hadseregben harcoló magyar katonákat 
szembefordítsák a szovjethatalommal, dezertálásra bírják őket, aminek 
érdekében fűt-fát ígérve hazatérésre csalogatták őket.28 

A fogadó bizottságok feladata volt a hazatérő hadifoglyok megbíz
ható ellenőrzése. A fogadó állomásokon átutazott hadifogoly csoportok 
alapos átvizsgálásával igyekeztek felderíteni a kommunista, vagy kom
munista gyanús hadifoglyokat. Ezek kipuhatolása a fogadó állomásokra 
vezényelt detektívekre és velük együtt az egész személyzetre hárult. 
Elsősorban a szállítmánnyal érkező tiszteket hallgatták ki, aprólékos 
felvilágosítást szerezve tőlük a csoport tagjaira vonatkozóan. Igyekeztek 
kipuhatolni, ki hogyan viselkedett. Milyen gyanúnak minősíthető kije
lentések hangzottak el az utazás során, amelyekből következtetni lehet 
az illető hadifogoly politikai felfogására. 

A besúgott, vagy gyanúsnak minősített hadifoglyok neveit a szállít
mányt tovább kísérő szállítmányvezetőnek zárt borítékban átadták az
zal, hogy az itthoni fogadó állomáson, illetve leszerelő táborban e sze
mélyeket vegyék őrizetbe. Egyben más úton is (futár stb.) értesítették 
az itthoni hatóságokat az adott szállítmánnyal érkező gyanús szemé
lyekről azért, hogyha ezek esetleg a szállítmányból a magyar határ előtt 
megszöknek és más úton próbálnak hazatérni, az itthoni szervek kezé
ben legyen a megszököttek neve, illetve pontosan ellenőrizni tudják a 
megérkezett szállítmány névsorát, létszámát, hogy az esetleges hiány
zók ellen a körözést megindíthassák. 

A fogadó állomásokra beérkezett névsort szigorú ellenőrzésnek vetet
ték alá azon értékelések birtokában, amelyeket egyrészt a korábban ér
kezett szállítmányok átvizsgálása során szereztek, másrészt az itthoni 

26 OL. KÜM. hdf. O. 96— 33840/1921. 
27 HL. Ka tona i fogadó bizot tság. Brück—Királyhida . . . Vegyes. 508. sz. 
28 Uo. A m a g y a r haza té rés vezetője . Varsó. 1919—1920. 42. sz. 
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hatóságoktól megkaptak. Minden hazatérő csoport között ugyanis inten
zív felderítést folytattak annak érdekében, hogy minél több olyan hadi
fogoly nevét és adatait megtudják, akik az orosz forradalomban részt 
vettek, a Vörös Hadseregben harcoltak és még nem tértek haza. Ezeket 
az értesüléseket folyamatosan jelentették a HM-nek, amely aztán az 
összes állomásról és leszerelő táborból befutott adatokat összesítette, 
majd széjjel küldte ugyanezen szerveknek, hogy a hazatérők között kü
lön keressék a megjelölt személyeket. A fogadó állomásokon betűsoros 
zsebkönyveket fektettek fel, amelyekben rendszeresen és pontosan be
vezettek minden megszerzett értesülést és kiegészítették azokat friss 
adatokkal. Ezekre támaszkodva minden megérkező csoportot alaposan 
átvizsgáltak, hogy nincs-e valaki a nyilvántartott személyek közül az 
adott szállítmányban,29 

Ezenkívül a fogadó állomásokon ún. eseménynaplót fektettek fel30. 
Ezekben a hazatérők rangidős parancsnokai és azok, akik készségesen 
rendelkezésre álltak a fogadó állomás beosztottjainak, vagyis, akik ha j 
landók voltak mindenről beszámolni, részletesen leírták utazásuk törté
netét, a szállítmány összetételét, közölték azok neveit, adatait, akiket 
gyanúsnak tartottak, részletesen jellemezték a hazatérő csoport hangu
latát. Feljegyezték azok neveit, akikkel hadifogságuk alatt találkoztak, 
vagy akikről közvetve hírt szereztek és akikről tudták, hogy részt vet
tek vagy szimpatizáltak a forradalmi mozgalommal. Közölték azt is, 
amit a szovjet-oroszországi, benne a magyar kommunista mozgalomról 
tudtak, elmondták véleményüket a szovjetállam politikai, gazdasági és 
katonai viszonyairól. 

Az eseménynaplóban közölteket a fogadó állomás vezetője köteles 
volt rendszeresen értékelni és erről jelentést tenni a HM 36. osztálya 
részére. Ebben a felterjesztésben a leírtak, valamint a hadifoglyokkal 
lefolytatott beszélgetések és megfigyelések elemzése alapján elsősorban 
a hazatérő szállítmány hangulatáról, a szovjet forradalom eszmei hatá
sáról kellett véleményt mondani, azért hogy itthon az illetékes szervek 
megfelelően fel tudjanak készülni a szállítmány fogadására.31 E köve
telményeknek a fogadó bizottságok általában eleget tettek. Mindent el
követtek, hogy szállítmányok politikai arculatát lehetőleg a legalapo
sabban felderítsék. Azonban ezt a törekvést nehezítette a hazatérők zár
kózott természete. A legénység eleve bizalmatlansággal, gyanakvással 
fogadta a bizottság tisztjeinek érdeklődését. A szállítmány tagjainak po
litikai magatartását firtató érdeklődéssel kapcsolatban bizonyos fokú 
zárkózottságot figyeltek meg a tisztek között is. Ennek magyarázata volt 
az is, hogyha a szállítmányban sok gyanús személyt találtak, akkor az 
egész csoport hosszú ideig Csóton maradt aprólékos és alapos kivizsgá
lás céljából, ettől pedig a hazatérők, még a politikailag indifferensek is 
„rettenetesen féltek". A fogadó állomások felderítő munkájának előse
gítése érdekében a passaui állomás azt javasolta, hogy azokat, akik a 

29 uo. Magyar hazatérők fogadó állomása. Magyar HÜM megbízottja, Tarnopol. 1919. 
Takács Béla főhadnagy betűsoros zsebkönyve. 

30 uo. A HM. 1920. június 29. 2720—1920. sz. rendelete. 
3i tJo. Magyar átvonuló katonai osztag parancsnokság. Magyar katonai misszió. Bécs. 
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hazatérő szállítmányokban elősegítik a kommunisták felfedését, juta
lomképpen hamarabb engedjék haza a leszerelő táborból.32 

Bonyolították a helyzetet a hazatérő tisztek között már korábban 
meglevő ellentétek is. Főleg a tényleges és tartalékos tisztek között mu
tatkozott ez meg élesen. Az intrika, az áskálódás és a veszekedés min
dennapos volt közöttük. A tartalékosok a tényleges tiszteket megpróbál
ták befeketíteni, azt állították róluk, hogy a Vörös Hadseregben tevé
kenykedtek (pl. a vörösparancsnoki iskolán előadók voltak), jó körül
mények között éltek, nem voltak túszok stb. Ezek tisztázása rendkívül 
bonyolult volt, mer t a tényleges tisztek közül többen valóban működtek 
előadókként a vörösparancsnoki iskolákon. A tényleges tisztek a tarta
lékosokról azt állították, hogy azok nem is voltak túszok stb. A haza
térő tisztek két része között meglehetősen nagy volt a feszültség, az 
„egymás elleni gyűlöletük minden tettükben kitűnt."33 

A fogadó bizottságok feladataihoz tartozott a hazatérő hadifoglyok 
megmotozása, csomagjainak átvizsgálása, hogy elejét vegyék a propa
gandaanyagoknak az országba való bejutását.34 Egyúttal mindent elkö
vettek, hogy a fogadó állomáson tartózkodó szállítmányt elszigeteljék a 
helyi lakosságtól, amit különösen Ausztria területén tartottak fontos
nak. A helyi lakosság közül ugyanis sokan szimpátiával vették körül a 
hazatérő hadifoglyokat, szovjet-oroszországi hírek után érdeklődtek. 
Figyelmet fordítottak a hadifogoly csoportokra a Bécsben élő magyar 
kommunisták is, egyrészt a szovjet viszonyokról igyekeztek híreket sze
rezni, másrészt tájékoztatást próbáltak adni a hadifoglyoknak a ma
gyarországi helyzetről. Figyelmeztették őket az otthoni veszélyekre, 
felvilágosítást adtak a magyar hatóságok álláspontjáról és magatartásá
ról a hadifoglyok megítélésével kapcsolatban. A bécsi fogadó állomás 
tevékenységének nagy részét a hazatérő csoportok elszigetelése és 
együtt tartása tette ki.35 

A fogadó bizottságoknak kellett gondoskodniuk a szállítmány szerve
zett továbbításáról is. Ennek egyik döntő feltétele volt annak megaka
dályozása, hogy a szerelvényről valaki megszökjön. A vonatszerelvény 
minden kocsijában megszervezték a parancsnoki funkciót és a kocsik
ban éjjel-nappal ügyeleti szolgálatot teljesítettek. Az egész szerelvény
nek volt egy parancsnoka, aki felelős volt a fentiek biztosításáért.36 

A hazatérő hadifoglyok között folytatott elhárító tevékenység és szű
rőmunka a leszerelő táborokban összpontosult. A legjelentősebb és a 
leghíresebb a csóti hadifogoly leszerelő tábor volt. A másik kettő rövid 
ideig állott fenn, szerepük kisebb volt. 1920. október 11-től valamennyi 
hazatérő hadifoglyot kizárólag Csótra irányítottak. 

1920 nyarán, miután a kopenhágai egyezmény létrejött és várható 
volt a hadifoglyok nagyobb arányú hazatérése Szovjet-Oroszországból, 
szükségessé vált egy olyan leszerelő tábor kijelölése, mely a biztonsági 
szempontoknak megfelel és nagysága is lehetővé teszi, hogy lehetőleg 

32 u o . Katona i fogadó bizot tság. Brück—Királyhida . . . Vegyes. 184. sz. 
33 u o . 231. sz. 
34 u o . Magyar haza té rés vezetője. Varsó . 3. cs. 370/36. sz. •> 
35 OL. KÜM. hdf. o. 96. tétel 15829/13. 
36 HL. Magya r haza té rés vezetője. Varsó . 1920. 1383. sz. 
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egy helyre összpontosítsák a szovjet területről hazatérőket. Erre legal
kalmasabbnak a csóti hadifogolytábor mutatkozott. 

A csóti tábort eredetileg az orosz és az olasz hadifoglyok részére hoz
ták létre a világháború alatt. A tábor 90 holdnyi területen feküdt és a 
foglyok barakk-épületekben voltak elhelyezve. A táborhoz mezőgazda
sági üzem tartozott, ahol a hadifoglyok dolgoztak. 

A tábor földrajzi fekvése is kedvező volt. Kívül esett a nagyobb tele
pülések körén, kevésbé volt a külvilág szeme előtt, viszonylag közel fe
küdt a nyugati határhoz és a vasúti szerelvények rövid útvonalon gyor
san érkeztek be a táborba. 

A tábor fő funkciója az volt, hogy a szovjet területről hazaérkezett 
hadifoglyokat politikai szempontból a lehető legalaposabban megszűrje, 
kiemelje közülük azokat, akikhez csak a legkisebb gyanú is fért. A hadi
foglyok ismert megítélésének logikus folytatását alkották azok a drasz
tikus adminisztratív intézkedések, amelyekben a hazatérő hadifoglyok 
tömegének része volt. 

A H M 1920 júniusában alaposan szemügyre vette a csóti tábort és 
biztosította azokat a szervezeti feltételeket, amelyek a tábor funkciójá
nak ellátásához szükségesek voltak.37 

A táborban akkor rendkívül elhanyagolt állapotokat találtak, a szem
revételezési jelentés szerint őrsége alacsony létszámú volt, kerítései 
tönkrementek, politikai funkciójának ellátásához szükséges szervek és 
személyek hiányoztak. 

Ahhoz, hogy a hadifoglyoknak „lelki és testi épségük megvizsgáltas-
sék, minthogy legnagyobb részben éveken keresztül éltek vörös uralom 
alatt, s még most is kevés kivétellel hatása alatt állnak a nemzet- és er
kölcsrontó eszméknek, rendkívül fontosnak tartom itt egy erős nemzet
védelem megszervezését" — írta a fenti jelentés. Sürgette az elhárító 
szervezet kiépítését a táborban ,,a legénység kikémlelésére". 

A HM átfogó utasításban intézkedett a tábor szervezésére.38 

A következő szolgálati beosztásokat rendelte el : 
1. Parancsnokság. 
2. Különleges beosztású személyek. 
3. Leszerelő különítmény. 
4. őrség. 
5. Gazdasági hivatal. 
6. Egészségügyi szolgálat. 
7. Igazoló bizottság. 
8. Tábori lelkészek. 
A leszerelő különítmény 1 törzstisztből, egy főtisztből és 30 beosztott

ból állt. A törzstiszt egyben az igazoló bizottság elnöki tisztét is betöl
tötte. 

Az őrség egy őrzászlóaljból állt, a tagjai katonák és csendőrök voltak. 

37 Uo. HM. Ein. C/III. 1920. Számnélkül i . Csaba István í hdgy . 1920. j ún ius 20-i je len tése 
csóti szemleút járól . 

38 HM. 650/Eln. , , B " sz. rendele te . 
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A különlegesek vezetőjéül 1 törzstisztet neveztek ki, beosztottak hoz
zá 5—6 tisztet és polgári személyeket. („T" osztály.) 

A táborban két lelkész működött: egy katolikus és egy református. 
A katonaállomány száma kb. 160—180 fő között mozgott. 
A parancsnokság és a különlegesek részlege voltak a legfontosabb 

szervek. A parancsnokság, személyesen a táborparancsnok, Kramer 
Sándor ezredes tartotta kézben a hadifoglyok politikai megfigyelésének 
irányítását és annak ellenőrzését. 

A hadifoglyok között az elhárítást a tábor „T" osztálya végezte, mely 
szorosan együttműködött a BM rendőri kirendeltségével, annak vezető
jével és nyomozóival. A döntő szerepet a „T" osztály látta el.39 

A „T" szolgálatot a HM Ein. „C" osztálya irányította. A „T" szervek 
az illetékes katonai parancsnokságnak voltak alárendelve. A „T" szer
vek tulajdonképpen a politikai rendőrség funkcióját látták el és az 
1919-es ellenforradalomból nőttek ki, a fehér nemzeti hadsereg váloga
tott tisztjeiből álltak. Átfogták az egész ország politikai, társadalmi, 
gazdasági életét, fontos szerepet játszottak a nemzeti hadsereg szinte 
korlátlan hatalmának biztosításában. A „T" szolgálat a „T" nyomozók 
és a „T" tisztek csoportjára oszlott. Ez utóbbiak főleg „nemzetvédelmi 
propaganda" céljait szolgálták, míg az előbbiek kimondottan a politikai 
nyomozással foglalkoztak.40 

A katonai vezetés részéről koncentrált erőfeszítések történtek arra, 
hogy a rendszer politikai biztonságával kapcsolatos mindennemű tevé
kenység a hadsereg kezében összpontosuljon, hogy ezzel az állambiz
tonsági munkát a polgári szervektől teljesen függetlenítsék. Ezzel szin
tén a katonai vezetés osztatlan hatalmát igyekeztek biztosítani. Ez a tö
rekvés nem járt sikerrel.41 Az uralkodó osztályokon belüli hatalmi 
harcban az ellenerők meg tudták akadályozni ezt a törekvést. Minden 
erejüket megmozgatták, hogy elkerüljék a katonai tényezők egyedural
mát. Horthy erőfeszítései arra vonatkozólag, hogy a BM szerveit — el
sősorban a rendőrséget — a katonai vezetésnek rendeljék alá, kudarcot 
vallottak.42 így kénytelenek voltak az együttműködést választani, ami
ben a katonapolitikai nyomozó szerveknek, a .,T" szolgálatnak igyekez
tek döntő szerepet biztosítani — és nem is sikertelenül.43 

E helyzetnek megfelelően működtek Csóton a ,,T" osztály és vele szo
ros kapcsolatban a táborba kirendelt detektívek. Először csupán két fő, 
majd később (1921) BM rendőri kirendeltség: 1 rendőrkapitány, 1 fogal
mazó, 8 detektív.44 A „T" osztály irányította a tartalmi munkát, beha
tóan foglalkozott a hazatérők politikai arculatának értékelésével, sze
mélyekre menően kézben tartotta a kommunistagyanúsak felderítését, 
kihallgatását. A szerzett értesüléseket aprólékos értékelés után továbbí
totta a HM-be, illetve azok alapján megadta a további instrukciókat sa-

30 A „ T " szolgálatot 1920. j ú n i u s 17-én szervezték meg. Célja vol t : „A ka tona i p a r a n c s 
n o k s á g o k n a k a belföldi közál lapotokról t iszta képe t nyú j tan i és ezáltal e lkerülni azt, hogy 
az 1918-i fo r rada lomhoz hason ló e semények a honvéde l emnek felelős ka tona i közegeket e lő
készüle t lenül t a lá l j ák ." (PTI. 7/117/1919.) 

40 OL. Ig. Min. 1914—1930. Bi. 572. SZ. 
41 Uo. Minisz ter tanács , 1920. ápri l is 22. és má jus 20-i ülése. 
12 Uo. Minisz ter tanács , 1920. má jus 27. ülése. 
43 Uo. lg . Min. 1914—30. Bi. 572. A , ,T" szolg. i r ány í tásá t 1921. jú l iusában vette át a BM. 
44 Uo. BM. res . 1922. 8. tétel 85. sz. 
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ját embereinek és a BM kirendelt beosztottjainak is. Az osztály állás
foglalása nélkül semmi sem történhetett a táborban. 

Hasonló jellegű kapcsolat alakult ki felső szinten a HM és a BM ille
tékes szervei között. Az Ein. „C" és a 36. osztály a BM közbiztonsági 
főosztályával tartott szoros kapcsolatot, amelyben elsődleges szerepe a 
36. osztálynak volt. A 36. osztály rendszeresen tájékoztatta a közbizton
sági főosztályt azokról a kommunistagyanúsnak minősített hadifoglyok
ról, akiknek adatait a hazatértek kihallgatása alapján állították össze. 
A BM az adatokat megküldte saját szerveinek azzal az utasítással, hogy 
állandóan kísérjék figyelemmel, nem térnek-e haza illegálisan, a ható
ságokat megkerülve. Utasítást adtak arra, hogy ha a nevezettek közül 
valakinek nyomára jutnak, el kell fogni és le kell tartóztatni az illetőt. 
Intézkedtek arra is, hogy a közölteket a lakóhelyen szerzett újabb ada
tokkal egészítsék ki és minden lehető értesülést gyűjtsenek össze a 
megadott személyekkel kapcsolatban.45 A BM a maga vonalán szerzett 
adatokról rögtön értesítette a HM 36. osztályát és a leszerelő tábor pa
rancsnokát.46 Fontos feladatuk volt a rendőrségi szerveknek a leszerelt, 
lakhelyükre visszatért hadifoglyok további megfigyelése is.47 A BM köz
reműködésével a hadifoglyokkal kapcsolatos biztonsági munkával a 
HM nem volt megelégedve. Nehézkesnek, lassúnak, kénytelen-kellet
lennek tartotta ezt a tevékenységet.48 A fenti értékelés mögött azonban 
inkább a katonai vezetés, a hadsereg biztonsági szerepének kiemelésére 
való törekvés húzódott meg, amellyel a hadsereg politikai ambíciói 
megvalósításának útját próbálták egyengetni. Annál is inkább, mivel a 
BM-el szemben emelt kifogások, különösen 1921 nyarán váltak hango-
sabbá, amikor napirenden volt a ,,T" szolgálat átszervezése, pontosab
ban a BM hatáskörébe való utalása. 

A hadifogoly leszerelő táborban a hazatért szállítmányok tagjait 14 
napos egészségügyi zárlat alá helyezték. Ennek célja egyrészt az egész
ségügyi megfigyelés, másrészt a politikai felderítés és ellenőrzés volt. 

Azokat a hadifoglyokat, akikről már a fogadó állomásoktól, a HM hdf. 
osztálytól, a BM-től, vagy a hadifoglyokat a Csótra való szállítás során 
kísérő detektívektől kapott értesítés alapján gyanúsnak találták, rögtön 
kiemelték és a ,,T" osztályon, illetve a rendőri kirendeltségen kihallga
tásnak vetették alá. 

Ezek a kihallgatások az ellenforradalmi hadsereg fehérterrorista esz
közeivel és módszereivel folytak. A fizikai kényszerítő eszközök min
dennapos alkalmazásával a gyanúsítottak beismerő vallomását és tár
saik nevét igyekeztek kikényszeríteni. Gépszíjjal, orosz kancsukával, 
kutyakorbáccsal, ököllel verték a detektívek a gyanúsítottakat. Az egyik 
detektív — Kotoff Olivér — különösen hírhedt volt kegyetlenségeiről. 
Kikötötte, „megtalpalta" őket."49 Egy Kiszeli nevű hadifoglyot lábánál 

45 HL. HM. 1920. 5—6. osztály. 83909—1920. sz. 
40 Uo. Csóti Leszerelő Tábor i ra ta i . 1919—1923. 1. doboz. 119. sz. 
47 Uo. HM. 1921. Ein. „ C " 50814. sz. 
48 u o . Bclitska honvéde lmi minisz ter magánlevele a be lügyminisz te rhez . 1921. jú l ius 2. 

307. sz. 
49 Klopfer Rezső 1945. augusz tus 30-i, Rózsa József 1945. szep tember 4-i, Valter Farenc 

1945. szep tember 14-i, Pálvölgyi János 1945. s zep tember 4-i va l lomása Dr. Kotoff Olivér ü g y é 
ben. Magyar Ál l amrendőrség Budapes t i F ő k a p i t á n y s á g á n a k Pol i t ikai Rendészet i Osztálya. 
15288—1945. 
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fogva fogasra akasztott és úgy „talpalta" meg.50 Volt, aki a verésektől, 
a kínzásoktól való félelmében öngyilkosságot kísérelt meg.51 1922. no
vember 28-án öngyilkosságot kísérelt meg Tóth Mihály, aki méreggel 
próbált a szenvedésektől megszabadulni, azonban gyors orvosi beavat
kozással megakadályozták a méreg hatását.52 1922. december 8-án újból 
megverték. Ezúttal sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az orvos a tábor 
vezetőivel együttműködve, azok igazolására a mérgezés következtében 
fellépő vesegyulladásban jelölte meg a halál okát. A valóságot Soós 
Sándor (Csót, Kiss János u. 1. sz. alatti lakos), a tábor egykori kocsisa 
mondta el, . aki ismerte Tóth Mihályt,11 tudta mi történt vele a „tornyos 
barakkban" (így hívták azt a barakkot, amelyben a kihallgatások foly
tak, itt volt elhelyezve a „T" osztály) és ő volt, aki kocsival a temetőbe 
kivitte. Szemtanúja volt annak, midőn a tábor egyik egészségügyi pol
gári alkalmazottja harapófogóval Tóth Mihály két aranyfogát kitépte és 
magának eltette. Pontosan emlékezett arra is, hova temették Tóth Mi
hályt, akit néhány éve exhumáltak és szakértők agnoszkáltak, majd 
Kecskeméten — mivel e város kommunista mozgalmában dolgozott —, 
a márt írnak kijáró kegyelettel helyezték örök nyugalomra.53 

A katonai és rendőri nyomozók részéről alkalmazott fizikai kényszer 
elsősorban a kommunista és kommunistagyanús hadifoglyok iránti gyű
lölet megnyilvánulása volt. A kínvallatás azonban sok eredményt nem 
hozott. 

Az elhárító szervek sokkal inkább a besúgókra építettek. A tények azt 
mutatják, hogy ezek közreműködésével sikerült legtöbbet elérniük, 
és sajnos azt is meg kell állapítani, hogy a besúgók nagy száma követ
keztében csaknem teljesen sikerült a kommunista hadifoglyokat fel
fedniük, illetve a hadifoglyok szovjet-oroszországi tevékenységét felde
ríteniük. Az ellenforradalmi érzületű tisztek, az anyagi, vagy más elő
nyök reményében mindenre hajlandó gyenge jellemű katonák, továbbá 
olyanok, akik részt vettek az orosz forradalmi mozgalomban, de megret
tentek a fehérterrortól, vagy mások, akik árulókká váltak, vagy olya
nok, akiket valamilyen korábbi személyes ellentét fűtött hadifogolytár
saikkal szemben, kiváló alapul szolgáltak a nyomozó szervek felderítő 
és elhárító tevékenységéhez.54 

Ezek a besúgók már a fogadó állomásokon jelentették mondanivaló
jukat, majd a csóti táborban részletesen kihallgatták őket és írásbeli je
lentéseket írattak velük.55 

50 Kotoff Olivér vallomása. Kihallgatási jkv. Dr. Kotoff Olivér 1950. november 20-i val
lomásáról.: Uo. Kotoff Olivér a csóti táborban, mint államrendőrségi detektív működött, 
szolgálataiért a kormányzótól nemzetvédelmi keresztet kapott. 

53 Pálvölgyi János idézett vallomása. — Pálvölgyi, miután több alkalommal összever
ték, többször mellbeszúrta magát. 

52 HL. A Csóti Leszerelő Tábor . Igazoló bizottság. 248/1922. XI. 9., lásd még Győrkei 
Jenő Vádol a Csóti t emető c. kézi ra tá t . 

53 soós Mihály v isszaemlékezése. Lásd Györkéi Jenő idézett kézira tá t . 
54 HL. Csóti Leszerelő T á b o r i ra ta i . 1919—23. 2. doboz, 280. T-sz. 
55 Uo. 1. doboz. 285—T. sz. — Kákossy Ödön, fővárosi taní tó í rásbel i je lentése . 1921. 

má jus 23. Ferenczi Lajosné, 1922. jú l ius 4-i va l lomása a pe t rográd l vö röspa rancsnok képző 
iskola m a g y a r előadóiról, azok személyle í rásáról . Ferencz iné az iskola szakácsnője volt. 
(Uo. 74—T. sz.) Dr. Elek Béla magánh iva ta lnok , ak i B a r n a u l b a n a K P tagja volt, J.921. szep
t e m b e r 21-i va l lomásában részletes információt adot t a moszkva i és ber l ini m a g y a r k o m m u 
nista mozgalom helyzetéről és kifejezte készségét , hogy „mindazoka t az egyéneket , ak iknek 
a szereplését i smeri , összeírja, hogy azokat ny i lván ta r t ásba vehessük . " (Uo. 259/21. d tk . sz.) 
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A besúgók annál is inkább fontosak voltak a ,,T" osztály és a detektí
vek számára, mivel a kihallgatások eszközén kívül más módon nehéz 
volt értesüléseket szerezni a hadifoglyoktól. Nem vált be az a módszer, 
hogy a nyomozók egy része mint propagandatiszt, előadások tartásával, 
beszélgetésekkel a legénység bizalmába férkőzzék és ezúton szerezze 
meg a „veszedelmes elemek" nevét. 

A nyomozók kidolgoztak egy általuk hatékonyabbnak vélt másik 
módszert is. Eszerint a detektíveket akkor építenék be a hazatérők közé, 
amikor azok még a tábor más lakóitól, a korábbi csoportokkal hazatér
tektől el vannak különítve, és még az egészségügyi fertőtlenítés előtt 
állnak. Ezt azonban a detektívek nem vállalták, mert féltek, hogy fer
tőzést kapnak. Ezért aztán ezt a módszert is elvetették és azzal kísérle
teztek, hogy a fertőtlenítés után csempésszék be a nyomozókat a hadi
foglyok közé. Ekkor azonban már a korábban hazatértekkel a fertőtle
nített csoport tagjai érintkezhettek, akik az utóbbiakat rögtön figyel
meztették, hogy valószínűleg detektívek vannak közöttük, ezért legye
nek fokozottan óvatosak. A hadifoglyok könnyen felismerték a beépített 
embereket és leleplezték azokat. Az egyik beépített nyomozót, ,,aki 
mindenben nagyon ügyes embernek bizonyult", egy óra alatt leleplez
ték. Előfordult, hogy a hadifoglyok a közéjük „keveredett idegent" 
megverték. Gondot okozott a nyomozóknak az is, hogy nem tudtak oro
szul és a hadifoglyok beszélgetéseit így nem értették meg. A legbizto
sabb eszköznek azt tartották, ha olyan detektívekkel dolgoznak, akik 
orosz hadifogságban voltak, tehát beszélnek oroszul, tájékozottak a ha
difogság viszonyairól, személy szerint is sok hadifoglyot ismernek. Eze
ket a nyomozókat már Passauban csatlakoztatnák a szállítmányhoz és 
Csóton a 14 napos karantént is a hadifoglyok között töltenék és utána, 
hogy teljes legyen a konspiráció, látszólag őket is leszereltetnék, mint 
a többi hadifoglyot. Ez a megoldás azért is mutatkozott az elhárítás szá
mára hasznosnak, mert „ellenőrizné mindazon bolsevista elemeket, akik 
megbízatásuk folytán Ausztriában kiválnak a szállítmányból, hogy ke
rülő úton jöjjenek be az országba".56 

A hazatért hadifoglyok oroszországi tevékenysége felderítésének 
egyik eszköze az igazolási eljárás volt. Honvédelmi miniszteri rendelet 
szerint minden hazatérő hadifogoly tisztet, hadapród jelöltet és egyéves 
önkéntest igazolási eljárásnak vetették alá.57 Ennek alapvető célja a 
hazatért tisztek megbízhatóságának alapos felülvizsgálása volt, különö
sen azért, hogy a nemzeti hadsereg tisztikarába nehogy megbízhatatlan 
tisztek kerüljenek. Az eljárás során az illetőnek kérnie kellett az iga
zolást, részletesen leírva tevékenységét a hadifogságba eséstől egészen 
a hazatérésig. Egyúttal tanúkat kellett megjelölnie igazolása érdekében. 
A megjelölt tanúkról a „T" osztály tanúkihallgatási jegyzőkönyvet vett 
fel az igazolandó hadifogságba jutásának körülményeire és a hadifog
ságban tanúsított magatartására vonatkozóan. A tanúnak az alábbi kér
désekre kellett válaszolnia: 

56 Uo. 2. doboz. 193. sz. 
57 uo. l. doboz. 9. sz. Az igazolást a HM. 16034/1919. Ein. sz. rendelete írta elő. 
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„1. Milyen körülmények között és hol került fogságba az igazolandó 
személy? 

2. Melyik fogolytáborban, mettől-meddig volt vele együtt, milyen 
magatartást tanúsított a feljebbvalók, az alárendeltek és általában baj 
társai iránt? 

3. Nem követett-e el fegyelemsértést, nem vétett-e a hazafiság ellen? 
4. Nem szolgálta-e bármi módon a kommunizmus érdekeit, nem foly

tatott-e kommunista propagandát a hadifoglyok között ? 
5. Nem szolgált-e valamely ellenséges (pl. cseh) légióban?""'8 

Az igazolásra kerülő személynek be kellett jelentenie mindazokat a 
terhelő körülményeket, amelyeket hadifogoly társainak fogságba jutá
sáról és fogság alatti magatartásáról tudott.59 Az igazolási eljárások so
rán számos olyan név és adat jutott az elhárító szervek kezébe, ame
lyekkel tovább egészíthették ki nyilvántartásukat. E nevek között gyak
ran tisztek, főleg tartalékos tisztek nevei is szerepeltek. Az igazolási el
járásban döntés a táborban működő igazoló bizottság felterjesztése alap
ján a katonai körlet parancsnokságnál történt meg. 

Az elhárító szervek precizitásra való törekvésének egyik mutatója az, 
hogy a sebesült hadifoglyokat külön vizsgálatnak vetették alá, hogy a 
sebesülési körülményeket tisztázzák. Főleg azt igyekeztek kideríteni, 
hogy az illető hadifogoly nem vöröskatonaként sebesült-e meg.60 

Az elhárítok a besúgók hálózatának szélesítésére használták fel a vö
röskeresztes nővéreket is. A Vöröskereszt Egylet a leszerelő táborba 
„megfelelő nőket osztott be", hogy részt vegyenek a hazatérők között 
folytatott propagandamunkában. A nőket, helyzetüknél fogva, megnye-
rőbb lelki orvosoknak tartották. ,,A hazatérők, akiknél súlyosabb termé
szetű lelki fertőzés nem észlelhető, általánosságban nagyobb bizalom
mal vannak a vöröskeresztes nénék iránt" — írta Ibrányi Alice főnök-
aszony 1920. szeptember 16-i jelentésében.61 A ,,nénék'' Horthy Mik-
lósné közvetlen óhajára végezték tevékenységüket a hadifoglyok között 
és elhatározták, hogy „szeretettel és céltudatosan kívánnak dolgozni 
azon, hogy felszabadult foglyaink lelke ne maradjon vörös rabság
ban."62 

A nővérek állandóan a foglyok között voltak, akik természetszerűleg 
szívesen fogadták kedveskedésüket, ami hathatós eszköz volt a hadifog
lyok bizalmának megnyeréséhez. A nővérek gyakran elérték céljukat, 
mert a hadifoglyok „ezek iránt bizalmat éreznek és gyakran suttogó 
hangon mondják el nekik benyomásaikat, vagy a velük történteket."63 

A hadifoglyok megszűrésére foganatosított széles körű intézkedések, 
a kiépített elhárító szervezet működése következtében a hazatérő hadi
foglyok közül sokan kerültek börtönbe, internálótáborba, rendőri fel
ügyelet alá. A katonai elhárító szervek és a rendőri hatóságok lényege

se uo. 
59 UO. 
60 u o . 1. doboz. 3961/36. sz. 1920. ok tóber 5-i rendelet . 
Gl OL. ME. 1921. 38. tétel 145. sz. Ibrányi Alice vöröskeresz tes főnökasszony je lentése 

1920. szep tember 16'-án. 
62 uo. 
63 UO. , 
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ben szabadon dönthettek abban, hogy kivel mit csinálnak. A döntések 
során abból indultak ki, hogy inkább tízzel, vagy százzal több személyt 
tegyenek ártalmatlanná, mint hogy akár csak egy valóban kommunista 
hadifogoly is kicsússzon a kezük közül. Ennek következtében — sajnos 
— a hazatért hadifoglyok közül a kommunistákat, a szovjet állammal 
szimpatizálókat, a vöröskatonákat csaknem teljes mértékben fel tudták 
deríteni és ellenük eljárást indítani, illetve nyilvántartásba venni őket. 
Ennek méreteiről megközelítő képet az alábbi kimutatás ad:64 

Csótra é rkeze t t 1921. m á j . 1. — nov. 30. 1921. dec. 1. — 
1922. m á r a 15. 

Tiszt 358 376 

Legénységi á l lományú 7951 574 

Asszony 870 140 

Gye rmek 418 83 

összesen 9597 1173 

Ebbő l : 
Igazol tan távozot t 6426 504 

I n t e r n á l t á k 121 58 

Szigorított r endőr i felügyelet 
a lá ke rü l t 203 21 

Rendőr i megfigyelés a lá kerü l t 2831 547 

Ka tona i b í róságnak á t a d t a k 13 5 

El toloncol tak 1 7 

Elmegyógyintézetbe zá r tak 2 1 

El já rás i ndu l t összesen 3168 631 

A haza t é r t ka tona á l lományúak 
% - b a n 38 70 

A hadifoglyok között a csóti táborban intenzív felderítő tevékenység 
folyt minél több híranyag összegyűjtése érdekében a szovjet-oroszor
szági viszonyokról. A magyar kormány külpolitikai törekvéseinek őrién

ek Kirchner Sándor 1921. december 23-i jelentése. PTI. lg. Min. Bi. 550/147. és OL. BM. 
Ált. iratok. 1922. 1256. sz. 
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tációja szempontjából fontos volt elsősorban a szomszédos országok 
helyzetéről, de különösen a szovjetállam belső viszonyairól történő fo
lyamatos és a lehető legsokoldalúbb tájékozódás. Minden lehetséges 
eszközt és módszert felhasználtak annak érdekében, hogy híranyagot 
szerezzenek a szovjetállam politikai, társadalmi, gazdasági, katonapoli
tikai viszonyairól, a párt belső helyzetéről, továbbá az ellenforradalmi 
erők állapotáról, erejéről és lehetőségeiről. Nagy érdeklődést tanúsítot
tak a szovjetállamban élő magyar kommunisták személye, munkája, 
tervei stb. iránt. A sokirányú felderítésben a vezető szerepet a katonai 
vezetés képviselte, amely széles körű hálózatot épített ki mind belföl
dön, mind külföldön. Minden eszközt felhasznált, hogy ezen keresztül 
is lehetősége nyíljék a magyar külpolitika szélsőséges irányzatának ösz
tönzésére, a hadsereg érdekeinek megfelelő befolyásolására. A felderí
tés eredményeiről rendszeres összefoglaló jelentéseket készített, ame
lyeket a kormányzó, a kormány és más fontosabb politikai szervek 
rendszeresen megkaptak.65 

A hazatérő hadifoglyok ez irányú kikérdezése a hírszerzés egyik csa
tornája volt. 

A hadifoglyok előre összeállított kérdőívet kaptak, amelyen a kérdé
sekre legjobb tudásuk szerint kötelesek voltak válaszolni. A kérdőívek 
kérdéseit a HM adta meg és időnként aktuális kérdésekkel kiegészítette. 
A kérdések egyik nagy csoportja a szovjetállam külpolitikai helyzetével 
volt kapcsolatos. 

Ezen belül ki kellett térni az alábbi kérdésekre : 
— Szovjet-Oroszország politikai viszonya a környező és egyéb álla

mokkal. 
— Más államokkal kötött kereskedelmi és gazdasági szerződései. 
— Más államokkal kötött politikai természetű egyezményei és külpo

litikai tervei. 
A kérdések második csoportja a „bolsevizmus helyzetére" terjedt ki: 
— Általában a kommunista mozgalom helyzete, befolyása az európai, 

ázsiai és amerikai államokban. 
— A kommunizmus helyzete általában és az egyes országrészekben 

(Turkesztánban, Szibériában). 
— A kommunista párt helyzete, kilátásai Oroszországban és kül

földön. 
— A kommunista mozgalom propaganda szervezete és eszközei. 
— A szovjet-oroszországi és más külföldön élő magyar kommunisták 

adatai, tevékenysége, tervei. 
A harmadik kérdéscsoport Szovjet-Oroszország belpolitikai viszo

nyaira vonatkoztatott. Ezen belül mindent le kellett írni, amit a hadi
foglyok tudtak az alábbi kérdésekről: 

85 Godó Agnes: A Horthy-rendszer nemzetközi katonai helyzete 1921—1927-ben. (Had
történeti Közlemények, 1961. 2. sz.) -
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— Az ipar helyzete. 
— A kereskedelem állapota. 
— A közlekedési viszonyok. 
— A pénzgazdálkodás. 
— A rendfenntartás szervezete, működése. 
— Közoktatás állapota. 
— Az egyes társadalmi osztályok helyzete. 
— Az élelmezés helyzete. 
— Az ellenforradalmi szervezkedések és akciók. Az ellenük folytatott 

harc módszerei és hatékonysága. 
— A szovjet biztonsági szervek helyzete, működése. 
A szovjetállam viszonyainak sokoldalú felderítését célzó kérdések kö

zött jelentős helyet foglaltak el a katonai vonatkozású kérdések: 
— A Vörös Hadsereg szervezete. 
— A szovjetállam katonai potenciálja. 
— A hadseregen belül a parancsnokok helyzete, a parancsnoklási vi

szonyok. 
— A hadsereg felszerelése és fegyverzete. 
— A lőszergyártás és ellátás. 
— Ruházati ellátás. 
— Élelmezési színvonal. 
— Egészségügyi helyzet. 
— A hadsereg hangulata. 
— A cári tisztek szerepe, helyzete és céljai. 
— Az ellenforradalmi katonai alakulatok. 
— Részletes válaszokat kellett adni a hadműveleti eseményekről és a 

különböző arcvonalak helyzetéről is. 
E csoporthoz kapcsolódtak a hadsereg politikai helyzetére utaló és a 

magyar vonatkozású kérdések : 
— Milyen erős a Vörös Hadsereg internacionalista szelleme? Van

nak-e nacionalista törekvések a katonák között? 
— Milyen szerepet játszanak a magyar hadifoglyok a Vörös Hadse

regben? Mennyien szolgálnak kötelékében és milyen céllal? 
— Melyek a hadifoglyokból alakított alakulatok, kiknek a parancs

noksága alatt és hol harcolnak az egységek? 
— Kik azok a magyar személyek, akik a Vörös Hadseregben vezető 

katonai, vagy politikai szerepet játszottak és milyen beosztást töltöt
tekbe? 6 6 

Megkülönböztetett érdeklődést tanúsítottak a vörösparancsnok isko
lák magyar hallgatói, tanárai, belső rendje, oktató munkája iránt, ezek-

66 HL. A Csóti Leszerelő Tábor i ra ta i . 1919—23. 1. doboz. Mihók Béla t. főhadnagy által 
1922. n o v e m b e r 21-én ki töl töt t kérdőív . Lásd m é g a t á b o r , ,T" osz tá lyának 1922. augusz tus 
24-i je lentését . (Uo. T—12/16. sz.) 
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rôl a legapróbb részleteket is igyekeztek megtudni. Elsősorban azért, 
hogy külön figyelemmel kísérhessék az összeállított névsorok alapján 
a fenti iskolák hallgatóinak vagy tanárainak hazatérését. Másrészt ka
tonai szempontból is érdekelte az itthoni katonai vezetést ezeknek az 
iskoláknak a tanulmányi munkája. 

A hazatért tisztek közül többen adtak ilyen iskolákról jelentést. Ezek
ből is kitűnik, hogy a körülményekhez képest színvonalas oktatás folyt 
ezekben az iskolákban. Például a pétervári magyar felső parancsnok
képzőn az alábbi tantárgyakat tanították:67 

— Harcászat. 
— Hadseregszervezet. 
— Tereptan. 
— Lőutasítás, fegyvertan. 
— összekötő szolgálat (távíró, telefon). 
— Utásztan. 
— Erődítés. 
— Katonai ügyintézés. 
— Orosz nyelv. 
— Magyar nyelv. 
— Számtan-mértan. 
— Fizika. 
— Politika. 
Az oktatásban felhasználták a legfrissebb német katonai szakirodal

mat is. 
A kérdéseket a VKF 2. osztálya állította össze és utasította a lesze

relő tábor parancsnokságát, hogy az egyes kérdéseket „mindenkor az 
egyes hadifoglyok műveltségi fokához, értelmi képességéhez kell alkal
mazni."68 A kérdésekre adott válaszokat a „T" osztály rendszeresen fel
dolgozta és az értékelést folyamatosan jelentette a Honvédelmi Minisz
tériumba. Különösen intenzív volt a szovjetállam belső és nemzetközi 
viszonyai iránt az érdeklődés 1920-ban a lengyel—szovjet háború ide
jén, majd 1921-ben a kronstadti lázadás időszakában és 1922-ben a 
genaui konferencia előtt. 

A katonai és rendőri szervek számára állandó és megoldhatatlan 
problémát jelentett az egyenként érkező hadifoglyok ellenőrzése. A hi
vatalos szállítmánnyal utazó kommunista hadifoglyok közül többen 
Bécsben, illetve a határállomás előtt leszakadtak a szállítmánytól és 
egyedül, szökve próbáltak hazatérni. Vagy hamis útlevelet szereztek, 
vagy osztrák állampolgársági papírokkal próbáltak hazajönni. Eseten
ként valamely utódállam területére tartozó nem magyar nemzetiségű 
állampolgárként igyekeztek az adott állam területén kerülő úton haza
térni.69 Ez a probléma olyannyira idegesítette a hatóságokat, hogy 1921. 
február 5-én miniszterközi értekezletet tartottak az egyenként érkező 
hadifoglyok ellenőrzésére és megfigyelésére vonatkozó intézkedések ki-

67 UO. T—12/8. SZ. 
68 Uo. VKF. 2. oszt. 1922. 42. doboz. 39197. sz. A VKF. 2. oszt. 1921. december 1. ö s sze 

foglaló je lentés . 
69 Uo. Magyar hadifogoly fogadó bizot tság. Stett in. Vegyes je lentések, á t i ra tok. 1921. 3. 

füzet. 
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dolgozása tárgyában.70 Rendelkeztek arra vonatkozóan, hogy az egyen
ként érkező hadifoglyokat a „legmesszebbmenő óvatossággal kell kezel
ni".7 1 Minden egyenként hazatérőt rögtön át kellett adni a katonai, 
vagy rendőri szerveknek, akik kötelesek voltak az illetőt azonnal Csótra 
kísérni. Intézkedtek a határőrizeti szervek felé is, hogy különös éber
séggel figyeljék az egyenként érkező hadifoglyokat. A lakóhelyre távo
zott hadifoglyokról a helyi hatóságoknak külön igazoló jelentést kellett 
írniuk, hogy a hazatért személy valóban hadifogolyként volt-e a lakó
helyén nyilvántartva.72 Intézkedtek arra is, hogy a leszerelő táborban 
minden elbocsátott személyt leszerelési igazolvánnyal lássanak el, ami 
nélkül egyetlen hadifogoly sem volt „életképes". E nélkül munkába áll
ni, lakni, egyszóval élni, képtelen volt. Időnként a HM elrendelte a ha
zabocsátott hadifoglyok felülvizsgálatát, amelyet a leszerelési igazol
vány alapján folytattak le. Akinek ez nem volt birtokában, letartóztat
ták és azonnal Csótra kísérték.73 

A BM 1922. április 6-i rendelete utasította a községi és városi elöljá
róságokat, hogy a még haza nem tért hadifoglyokat írják össze. Az ösz-
szeírásban szerepelni kellett a névnek, a kornak, a csapattestnek, a 
rendfokozatnak és a személyleírásnak. Ezeket az összeírt adatokat az
után valamennyi kerületi rendőr-főkapitányságnak és a határátlépő 
állomások csendőrkerületi kapitányságának megküldték, hogy ezek bir
tokában hatásosabban folytassák a magányosan érkező hadifoglyok fel
derítését. A rendelet egyúttal intézkedett arra is — a korábbi rendelke
zéseket megerősítve —, hogy a kommunista mozgalommal, vagy a szov
jet Vörös Hadsereggel kapcsolatba került hadifoglyokat a továbbiakban 
is internálni kell és az internálási eljárást soron kívül le kell folytatni.74 

A katonai és rendőri hatóságok intézkedései nyomán a kommunista, 
kommunistagyanús, vöröskatona, vagy vöröskatona-gyanús hadifoglyok 
egy részét a székesfehérvári katonai körletparancsnokság ügyészségének 
adták át, nagyobb részét pedig a zalaegerszegi internáló táborban he 
lyezték el. A csóti leszerelő tábor iratai között több feljegyzés található 
a fehérvári ügyészségnek átadott hadifoglyokról. Ezek a feljegyzések 
azonban nem folyamatosak, részleteket nem tartalmaznak és a fehér
vári katonai ügyészség iratanyaga is hiányzik. Ezért annak kimutatása, 
hogy hány fő, milyen konkrét okok következtében került Fehérvárra és 
hogy ott mi történt velük, ma már nem lehetséges kimutatni. 

Nem rendszeresek az internált hadifoglyokról készített kimutatások 
sem. Hozzávetőleges képet kapunk csupán belőlük. Kirchner ezredes 
idézett jelentéseiből, illetve a táborparancsnokság összesítéseiből meg
állapítható, hogy az internáltak száma magas volt.75 

A zalaegerszegi internáló táborban a Csótról odaszállított volt orosz-

70 OL. KÜM. hdf. O. 42. té tel 29935/13. sz. 
71 HL. Magyar á tvonuló ka tona i osz tagparancsnokság , Bécs. 1919—1922. 239. sz. 
72 OL. KÜM. Hdf. o. 96. té tel 36659/1921. 
' 3 Szekszárdi Ál lami Levél tár . Al ispáni biz. i ra tok . 114/1922. Bi. 
74 U o . 1950./1922. B i . s z . 
75 p i . 1921. jú l ius 8-án 51, augusz tus 7-én 21 főt i n t e rná l t ak Csótról Zalaegerszegre . Egy 

m á s forrás szerint 1921. május—augusztus között a csóti ha tóságok 2500 haza té rő ellen foly
t a t t a k el járást , közülük 92 főt in te rná l t a t t ak , 100 főt pedig rendőr i felügyelet alá helyeztek. 
(PTI. lg. Min. Biz. 550/27. sz. Belitska honvéd, min . levele az ig. minisz terhez 1921. szeptem
b e r 4-én.) 
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országi hadifoglyokkal megkülönböztetett durvasággal, „különösen ko
miszul bántak."76 A hadifoglyokat az ún. 10-es barakkban helyezték el, 
amely a tábor belsejétől külön drótsövénnyel volt elválasztva. Az inter
náló táborban a fegyelmi büntetések széles skáláját alkalmazták: a ma
gánzárka rendszert, kikötést, kurtavasat stb. A hozzátartozók a hadifog
lyokat nem látogathatták, továbbá állandó csendőri ellenőrzés alatt áll
tak és besúgókat építettek közéjük.77 

Egyes internáltak a kikötéstől való félelmükben öngyilkosságot kísé
reltek meg. A tábor fűtésével, az internáltak élelmezésével, a betegek 
ellátásával alig törődtek, ami annál is súlyosabb, mivel sok nő és gyer
mek is volt a táborban.78 A zalaegerszegi viszonyokat a Bécsi Magyar 
Üjság ,,A Magyar Szibéria" c. sorozatának egyik cikkében így jelle
mezte: ,,A politikai foglyok százai férges, hideg, roskadozó barakkokban, 
félig, vagy egészen meztelenül, minden képzeletet felülmúló koplalást 
és bántalmazást kénytelenek elszenvedni. A katonai fogda előtt felállí
tott kikötőfákon nyolc-tíz ember vergődik."79 

A leszerelő tábor másik fő funkciója a felderítés és az elhárítás mel
lett a hadifoglyok eszmei-politikai megdolgozása volt. A kéthetes tábor
életet messzemenően igyekeztek arra felhasználni, hogy a társadalomba 
visszaengedett volt oroszországi hadifoglyok gondolkodásában elhintsék 
az ellenforradalmi rendszer ideológiájának alapeszméit. Mindenekelőtt 
a két forradalom — 1918 októbere és 1919 márciusa — meggyűlölteté-
sét szorgalmazták. Mindenért, ami rossz és nehéz volt az országban, a 
forradalmat tették felelőssé. Ezrével osztogatták a különféle nyomtat
ványokat, amelyek tele voltak a két forradalomra és a kommunistákra 
szórt rágalmakkal.80 A propaganda másik jellegzetessége a féktelen 
irredentizmus volt. Ebben főleg a tábor papjai, elsősorban Kiglits István 
katolikus lelkész jeleskedett.81 Hasonlóan vele együtt uszított dr. Szap
panos Gyula református lelkész is. 

A HM külön gonddal szabályozta a leszerelő táborban folytatandó 
propaganda előadások tartalmát. Az előadásokat a pápai középiskolai 
tanárok és budapesti előadók tartották. A kultuszminisztériumban a le
szerelő táborban végzendő propagandamunkára létrehozták a „Jog és 
államtudományi továbbképzés központi bizottsága" nevű szervet.82 Az 
előadásokban az alábbi témák szerepeltek: „A front összeomlása", 
,,A forradalom kitörése", „A forradalom története", ,,A bolsevizmus 
Magyarországon", „Kik csinálták a forradalmat?", „A román megszál
lás", „Magyarország gazdasági helyzete", „Békekötés", „Az integritá
sért való küzdelem eszközei", „A közállapotok ismertetése", „Program 

76 A m a g y a r Szibéria. Bécsi Magyar Üjság, 1922. márc ius 10. sz. 
77 Tömegesen in te rná l j ák Zalaegerszegre az Oroszországból visszatérő hadifoglyokat . 

Bécsi Magyar Üjság, 1922. márc ius 15. sz. 
W Rupert Rezső l iberál is el lenzéki képviselő interpel lációja a Nemzetgyűlésben . 1922. 

j a n u á r 28. (Az 1920. febr. 16-ára összehívott Nemzetgyűlés naplója . 300. ülés.) 
79 Bécsi Magya r Üjság, 1922. I. 18. sz. 
80 „Kun Béla Sz ibér iában" , „ K u n Béla és Károly i Mihály nemze t ron t á sa" , „Hazatérő 

vitéz fiaink", „Kik tették tönkre Magyarországot?", „A föld és a katona". 
81 Kiglits „rátermett, kíméletlen és éles beszédű szokott lenni" — írta róla barátja, P. 

Zadravecz: Titkos naplója. Kossuth Kiadó, 1967. 104, o. 
82 HL. VKF. 2. csoport . 1920. 11/5/36B/1920. sz. 
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a jövőre".83 A hazatérőket aggodalommal foglalkoztatták az itthoni 
megélhetési és szociális viszonyok. Már a hazaindulás előtt sokat hal
lottak az itthoni gazdasági viszonyokról, megérkezéskor pedig teljes 
valóságban felmerült előttük a munkanélküliség, a megélhetés ijesztő 
árnya. A hatóságok a hazatérők hangulatának elemzése során arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy erre a problémára a propagandában külön 
figyelmet kell szentelni, mivel Szovjet-Oroszországban, ha nehéz anyagi 
körülmények között is éltek a hadifoglyok, mégis „mindig akadt és volt 
munkájuk".84 Ezért központi előadókat vettek igénybe, „hogy az ottho
nába visszatérő hazatérő a legmesszebbmenőleg kioktassák a jelen kor
látolt élelmezési viszonyok okáról és annak feltétlen szükséges voltáról. 
Szakközegek által oktassanak ki a munkahiány és ezzel kapcsolatosan a 
munkás helyzetét illetőleg, mert épp ez az ütközőpont a hazatérők gon
dolkodásában. Feltétlenül szükséges a hazatérőknek országunk pénz
ügyi helyzete felől való felvilágosítása. A pénzügyi helyzetet illetőleg 
egy szakközegnek időszakonként való kiküldetése nagyon kívánatos."85 

A hazatérő hadifoglyok tömegére — a hivatalos jelentésekből is ki tű
nik — rendkívül nyomott hangulat volt jellemző. Jungerth Mihály 1921. 
július 9-én meglátogatta a rigai átvonuló tábort. Jelentésében leírja, 
hogy éppen a táborban tartózkodott egy 231 fős magyar szállítmány. 
A hadifoglyok a „kérdések százait" intézték hozzá, igaz-e, hogy a csóti 
táborban kínozzák a visszaérkezőket? Milyenek a munkások viszonyai 
otthon? Mennyi munkanélküli van? Mennyi a munkabér és a napszám? 
stb.86 Nagyfokú félelemérzés uralkodott rajtuk személyi biztonságukat, 
megélhetésüket és jövőjüket illetően, „A hangulat nyomott és félelme
tes" — írta a csóti tábor parancsnoka 1921. augusztus 20-i jelentésé
ben.87 Ezt a félelmet a fehérterrorról, a csóti leszerelő táborról hallott 
hírek még fokozták.88 A csóti két heti karantén „lesújtólag hatott ránk, 
holott osztrák és német társaink amint falujukhoz értek, kiszállhattak 
és a szó igazi értelmében otthon voltak".89 A hadifoglyok mind inkább 
felismerték, hogy minden intézkedés a magyar hatóságok részéről poli
tikai megbízhatóságuk megvizsgálását, ellenőrzését célozza. A gyakor
latban beigazolódni látták azt, amit az oroszországi magyar kommunis
ták nekik indulásuk előtt az itthoni viszonyokról mondottak.90 Nem vé
letlenül nevezték a hadifoglyok maguk között Csótot „akasztófa erdő 
közepén épült üdülőbarakknak."91 

A hazatérő hadifoglyok politikai arculatának elemzése során a ható
ságok számos, számukra ijesztő következtetésekre jutottak. Azt próbál
ták felderíteni, ami a szovjet-oroszországi tartózkodás során a hadifog
lyokban a legmélyebb nyomokat hagyta. Erre feltétlenül szükségük 
volt, mivel a rendszer védelme szempontjából nem lehetett közömbös, 

83 Uo. Magyar hazatérőket fogadó állomás Innsbruck, Vilno . . . Soós honvéd, min. 1920. 
június 27-i 7330/36.—1920. sz. rendelete. 

8'. Uo. Csóti Leszerelő Tábor iratai. 1919—23. 2. doboz. 58. sz. 
85 uo. 
86 OL. K Ü M . Hdf. o. J u n g e r t h - m i s s z i ó i r a t a i . 52. cs . 156. sz. 
87 HL. Csóti Leszere lő T á b o r i ra ta i . 1919^63. 2. doboz . 58. sz. 
88 Uo. 1. doboz. 12/2. sz. 
89 Uo. Brück—királyhidai fog. állomás. Eseménynapló. 427. sz. 
90 uo . 
9i Uo. osóti Leszerelő Tábor iratai. 1919—23. 2. doboz. 58. sz. 
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hogy milyen eszmék terjesztése ellen kell felvenniük a harcot a hadi
foglyok hazabocsátása után. A hadifoglyok között folytatott „vörös pro
paganda és terjesztett téveszmék" ellensúlyozására szükségesnek tar
tották, hogy az összes hadifogoly ügyekkel foglalkozó tényezők e propa
ganda mivoltáról megfelelő képet nyerjenek azért, hogy a hadifoglyok 
fogadásával foglalkozó szervek megfelelően tájékozottak legyenek, illet
ve a leszerelő táborban „szakszerű" előadásokat tudjanak tartani a 
„téveszmék" hatásának ellensúlyozására és a szükséges intézkedéseket 
meg tudják tenni.92 Ezért minden hadifogoly-szerv havonta három al
kalommal (1-én, 10-én és 20-án) köteles volt a HM Hdf. osztályhoz 
jelenteni a beérkezett hadifogoly szállítmányokról, hogy „a külföldön 
folytatott propagandáról milyen tapasztalatokat szereztek. Miképpen 
festették nekik búcsúzáskor az itthoni viszonyokat. A gazdasági helyzet, 
a megélhetési viszonyok felől milyen irányú szakszerű felvilágosításra 
van szükség. A kommunista termelési elvek közül mivel kötötték le leg
inkább figyelmüket."93 

A hazatérő hadifoglyok zömét mindenekelőtt az egyenlőség és a test
vériség gondolata ragadta meg az orosz forradalom szelleméből. Az a 
tény, hogy „az intelligens embert is velük egyenlő fizikai munkában 
látják, az alacsony műveltségi fokon álló tömeg megnyugvással és 
örömmel vette".94 Ügy gondolom, hogy ez a hatás nem ok nélkül vonta 
bűvkörébe a magyar munkás, vagy paraszt katonát, hisz számára az úr 
és megalázott, a hatalmas és elnyomott leggyakrabban az „intelligens" 
emberekkel való viszonyában jutott közvetlenül kifejezésre (jegyző, in
téző, mérnök stb.) Az orosz forradalom „szentségtörése" bizonyította, 
hogy ezen a renden változtatni is lehet. Ezzel összefüggésben a régi ál
lamhatalom gépezetének felszámolása és a népi hatalmi szervek meg
születésének ténye azt is példázta előttük, milyen úton lehet új helyze
tet teremteni. Az évszázadokon keresztül az elnyomottak tudatába bele
vert, szinte a fetisizmusig fokozott hatóság-tisztelet, az orosz forradalom 
példáján, a társadalmi demokrácia ízét megkóstolva, erősen megingott. 
A hatóságoknak tisztelete ismeretlenné válik előttük — „ezt idehaza 
ismét tanulniuk kell" — írta a már idézett jelentés.95 Sok hazatérőt 
megragadtak a gyermeknevelés terén elért eredmények Szovjet-Orosz
országban.96 

A hazatérők között a tábor illetékes szervei megpróbáltak bizonyos 
fokú differenciált propagandát folytatni. Különösen az ipari munkások
ra és a parasztokra fordítottak nagy figyelmet. Az ún. „szakszerű felvi
lágosítást" különösen fontosnak tartották az ipari munkások között, mi
vel azokat fenyegette leginkább a munkanélküliség, és ők hajlottak 
„legkönnyebben a kommunizmusra". —97 A parasztság körében főleg a 
földkérdésre fordítottak gondot, azzal a céllal, hogy bármiféle földre
formmal kapcsolatban mindenféle igényt, illúziót eloszlassanak. 

92 OL. KÜM. hdf. o. 96. té tel 33840/21. 
93 HL. Csóti Leszerelő Tábor i ra ta i . 1919—23. 1. doboz. 93. sz. 
94 u o . 1. doboz. 93. sz. 
95 Uo. 
96 Uo. 
97'Uo. 1. doboz. 93. sz. 

— 190 — 



Magyari-Kossa, a Budapest, Hernád utcai hadifogoly eligazító iroda 
parancsnoka, a hazatérő hadifoglyok között folytatandó egyik propa
ganda füzet — „Kik tették tönkre Magyarországot?" — hangját enyhé
nek találta és javasolta e propagandának élesebb, célratörőbb módon 
való folytatását. Véleménye szerint a trianoni békekötést kell alaposan 
megmagyarázni és felkelteni a gyűlöletet ellene. Ezzel összefüggésben 
fokozott érzelmi és szellemi hangulat felszítására van szükség. Hangoz
tatta, hogy a belső helyzet érdekében „odaadó munkára", „összefogás
ra", „keresztény becsületességre" és „hazaszeretetre" kell buzdítani a 
hazatérőket. Különösen nagy gonddal kell foglalkozni a nemzeti hadse
reg, valamint a kormányzó iránti tisztelet és áldozatkészség propagan
dájával. Az egész hangvételhez pedig szerinte „fogvicsorító biztatás ille
nék"98 Magyari-Kossa véleménye nyomán a HM a szerzőkkel átíratta 
az anyagot ." 

A hadifoglyok között folytatott propaganda hatását nehéz volt le
mérni. A hadifoglyok magába zárkózása, óvatossága, bizalmatlansága a 
kéthetes táborélet során alig engedett fel. A többség, elsősorban, a le
génységi állományúak, óvatos volt a vélemény nyilvánításban. A tábor 
parancsnokságának értékelése szerint a hadifoglyok „belső meggyőző
désének megállapítására a megfigyelés 14 napja nem elegendő."100 

A rendőri felügyelet, illetve megfigyelés elrendelése szintén azt mutat 
ja, hogy a hatóságok egyáltalán nem voltak megnyugodva a csóti pro
paganda hatékonyságában. „Alapos a gyanú, hogy a megfelelő intézke
dések dacára a hadifoglyok még mindig eszközei a külföldi kommunista 
törekvéseknek" — írta a jelentés.101 Ezért biztosabbnak és megnyugta-
tóbbnak látszott, ha az energiát az adminisztratív intézkedésekre fordít
ják. A propagandát természetesen tovább folytatták, de a munka közép
pontjában a hadifoglyok megfigyelése, a gyanúsak kiválasztása, adott 
esetben a katonai bíróságoknak átadása, az internálás és a hazaengedett 
hadifoglyok további megfigyelése, ellenőrzése állt.102 

Ez is igazolja, hogy az ellenforradalmi rendszer számára a Szovjet-
Oroszországból hazatért hadifoglyok ügye mindenekelőtt rendőrségi, 
illetve bírósági ügy volt. 

Az ellenforradalmi Horthy-rendszer rendkívül alapossággal megszer
vezett felderítése és elhárítása következtében a hazatérő kommunisták 
és szimpatizánsok nagy része sajnos lebukott. A hatóságok elfogták, 
megölték, vagy megkínozták őket. Sokukat börtönbe, illetve internáló 
táborba zárták és csaknem valamennyit szigorú rendőri felügyelet alá 
helyezték. Többségüket megtörni azonban nem tudták, hívek maradtak 
a szocializmus eszméihez, a szovjetállammal való barátság gondolatát 
ápolták és a felszabadulás idején sokuk az első között kapcsolódott be 
az új, népi demokratikus Magyarországért folytatott harcba. 

»í* Uo. Hadifogoly Eligazító I roda. He rnád u. 188. sz. 
99 OL. Min. Ein. 1921. 38. tétel 1153. sz. 
100 HL. Csóti Leszerelő Tábor i ra ta i . 1919—23. 2. doboz. 58. sz. 
101 u o . 40. sz. A szekszárdi r. k a p . je lentése . 1920. szep tember 28-án. 
102 D o k u m e n t u m o k a m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör ténetéből . 1919—29. Bu

dapest , Kossuth Könyvkiadó , 1964. 129—131. o. (Belitska honv. minisz ter á t i ra ta az ig. minisz
terhez. 1921. márc ius 22-én.) 
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К А Р О Й Х У Н Я Д И : 

МЕРОПРИЯТИЯ ХОРТИСТСКОГО РЕЖИМА, ПРОВОДИМЫЕ В ЦЕЛЯХ 
ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ В О З В Р А Щ А Ю Щ И Х С Я Н А РОДИНУ 

БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, И Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е Н А И З О Л И Р О В А Н И Е 
И ЛИКВИДАЦИЮ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И СОЧУВСТВУЮЩИХ 

КОММУНИСТАМ ЭЛЕМЕНТОВ 

(Резюме) 

В статье излагается деятельность режима Хорти по проверке политической благо
надежности военнопленных, возвращающихся из Советской России на родину, в тот 
период, когда партии III интернационала ожидали новый революционный подъем, и 
агитационный отдел венгерских коммунистов Р К П ( б ) , находящиеся в России органы 
Коммунистической Венгерской Партии посылали на родину в Венгрию агитаторов и 
организаторов подпольной работы с тем, чтобы руководящие кадры ожидаемой в не
далеком будущем новой революции находились среди масс. Автор подробно описывает 
меры, связанные с проверкой политической благонадежности возвращавшихся на ро
дину военнопленных. Одновременно в связи с этим вопросом дает анализ системы 
военной и политической разведки контрреволюционного режима. Автор показывает, 
что в описываемый период времени одной из центральных областей деятельности ор
ганов разведки и контрразведки режима Хорти была проверка политической благо
надежности военнопленных, возвращающихся из Советской России. Для этой цели 
были созданы в Министерстве обороны органы по делам военнопленных, действовав
шие под руководством 2 отдела Генерального Штаба (отдел разведки и контрразвед
ки). Автор подробно анализирует роль и деятельность отечественных компетентных 
органов и иностранных комиссий по приему венгерских военнопленных (Отдел по де
лам военнопленных М О , «Секретная» служба, Чотский Демобилизационный Лагерь), 
занимавшихся разведкой и контрразведкой среди военнопленных. Автор показывает, 
что задача этих органов распространялась и на разведку коммунистического движения 
в данной стране, особенно интенсивная деятельность в этой области проводилась в 
Австрии. В статье рассматриваются также и вопросы, касающиеся содержания и ме
тодов крайней контрреволюционной пропаганды, проводившейся среди возвращающих
ся на родину военнопленных. Описываются методы и эффективность проверки поли
тической благонадежности, проводимой в Чотском Демобилизационном Лагере. 

Вследствие чрезвычайно тщательно организованной разведки и контрразведки 
контрреволюционного режима Хорти большая часть коммунистов и сочувствующих, 
возвращавшихся домой, к сожалению, провалилась. Они были схвачены официальны
ми властями, замучены или убиты. Многие из них были заключены в тюрьмы или же 
в концентрационные лагеря и почти все находились под строгим надзором жандарме
рии. Однако большинство из них сломить не удалось, они остались верными своим 
социалистическим идеям, лелеяли мысль о дружбе с советским государством. Во вре
мя освобождения многие из них включились в борьбу за новую, демократическую на
родную Венгрию. 
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KÁROLY HUNYADI: 

MASSNAHMEN DES HORTHY-REGIMS ZUR POLITISCHEN AUSLESE 
DER AUS SOWJETRUSSLAND ZURÜCKEHRENDEN KRIEGSGEFANGENEN 

UND ZUR ISOLIERUNG UND LIQUIDERUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
UND SYMPATHISIERNEDEN ELEMENTEN 

Resümee 

Der Verfasser analysiert die politische Abwehrtätigkeit des Horthy-Regims in 
jener Zeit, da die Parteien der III. Internationale eine neue revolutionäre Auf
flammung erwarteten, und die ungarische Agitations-Abteilung der Bolschewis
tischen Partei, die Organe der Kommunistischen Partei Ungarns in Russland 
Agitatoren und Organisatoren nach Hause sandten, damit die Leiter der neuen 
und sich schon entfaltenden Revolution unter den Massen sein sollen. Wir be
kommen ein anschaulichen Bild über die politische Auslese der zurückehrenden 
Kriegsgefangenen und einen Einblick in das militärische und politische Abwehr 
und Aufklärungssystem des konterrevolutionären Regims, desen eine zentrale 
Tätigkeit in der erwähnten Periode eben die Kontrolle der aus Russland zurück-
ehrendenter Kriegsgefangenen war. Diesem Zweck diente der Aufbau und Wir
kungskreis der imit Kriegsgefangenenfragen sich beschäftigenden Organe des 
Kriegsministeriums, die von der 2. (aufklärungs- und abwehr) Abteilung des 
Generalstabs geleitet wurde. Der Autor zergliedert die Rolle und Tätigkeit der 
zuständigen inländischen Organe (Kriegsgefangenen Abteilung des Kriegsmi
nisteriums, Geheimdienst, Abrüstungslager in Csót) und der Kriegsgefangenen-
Empfangskomimitees, dessen Aufgabe auch die Aufklärung der kommunis
tischen Bewegung des gegebenen Landes war. Diese Tätigkeit wirkte besonders 
in Österreich intensiv. Die Studie beschäftigt sich auch mit inhaltlichen 
und methodischen Fragen der konterrevolutionären Propagandatätigkeit unter 
den Kriegsgefangenen, bzw, mit den politischen Auslesemethoden des Abrüstung
lagers von Csót. 

Durch die ausserordentliche Gründlichkeit, womit das Horthy-Regim in dieser 
Frage voranging, sind die meisten zurückehrenden Kommunisten und Sympathi
sierenden verhaftet und durch die Behörden gemartert oder hingerichtet worden. 
Manche von ihnen kamen ins Gefängnis oder Konzentrationslager, fast alle 
wurden unter politische Aufsicht gestellt. Die meisten blieben aber trotz alldem 
den sozialistischen Ideen treu und konnten nicht gebrochen werden. Sie waren 
die ersten, die zur Zeit der Befreiung zur Waffen griffen und für das volks
demokratische Ungarn kämpften. 
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A NÉMET LÉGIÖ SZERVEZÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
AZ 1848—1849. ÉVI MAGYAR SZABADSÁGHARCBAN 

Böhm Jakab 

Az 1848-as európai forradalmak leverése után újra csendessé vált 
Európában a magyar szabadságharccal a forradalom utolsó és legnagy
szerűbb felvonása kezdődött meg. A szabadság már lehanyatló zászlaja 
ismét fennen lengett, hogy új reményt, a győzelem lehetőségének a re
ményét öntse az elbukott forradalmak harcosainak szívébe. A levert for
radalmak azt bizonyították, hogy a népek szabadságukat csak közös ösz-
szefogással, egymást segítve és támogatva képesek kivívni, és hogy az 
ellenség is azonos, bármely országról legyen is szó. E felismerés vezette 
azokat az idegen ajkú, de testvéri érzelmű és gondolkodású férfiakat is, 
akik az európai reakció egyik prominens képviselője, a Habsburg-ház 
ellen felkelő Magyarország megsegítésére siettek, hogy ezáltal — ha 
közvetett módon is — saját népük ügyét is szolgálják. 

A magyar szabadság megsegítésére érkezők közül jelentős szerepet 
töltöttek be a német nyelvűek. 

A bécsi októberi forradalom leverése után a felkelésben résztvevők 
közül igen sokan menekültek Magyarországra, részben a várható meg
torlás elől, főként azonban azért, hogy tovább folytassák az önkény elle
ni harcot a szabadságukért küzdő magyarok oldalán.1 

A magyar nép nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta a még Jelačič 
támadása előtt Magyarország megsegítésére érkező bécsi önkéntesek két 
csoportját,2 Jelačič támadása után és az ellenforradalom várható kö
vetkező támadása előtt pedig az Országos Honvédelmi Bizottmány szá-

1 Philipp Korn: Ungarns Recht und Gesetz, ruhmvoll verfochten durch Deutsche, Po
len, Engländer und Franzosen in den Kriegsjahren 1848—1849 (Bremen, 1853.) című munkájá
ban a következő ismertebb nevű német menekülteket sorolja fel: dr. Karl Tausenau, Lud
wig Hauk, Peter Giron, Adolph Thunes, Jakob Reichhart, Georg Gravogel, Berger, Kali
mann, Mistelbauer, Rausch, Krickmann, Wehrli, Staude, Schumann, Novak, Preisl, Fendel, 
Wurzel, Erl, Raup, Wigand, Grünhut, Mathei, Winkler, Whewera, Karolina Lebstück. — 
A felsoroltak egy jelentős része a Német Légió tagjaként harcolt a magyar szabadságért, 
közöttük a legendássá vált nőhonvéd, Lebstück Mária is. 

2 Az önkéntesek első csoportja szeptember 12-én érkezett Pozsonyba, majd 13-án Pestre. 
Parancsnokuk Ernst Bresslern Ritter von Sternau volt, aki a fogadásukra összegyűlt pesti 
néphez intézett beszédében-Európa szabadságának hajnalaként üdvözölte Magyarország po
litikai és nemzeti önállóságra irányuló törekvését, és a népeknek a reakció elleni összefo-
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mára igen előnyös volt a bécsi felkelésben harci tapasztalatokra szert 
tett menekült hazafiak jelentkezése, akik közül nem egy katonai isme
retekkel is rendelkezett. A kardjukat és szolgálatukat felajánlók közül 
az elsők között volt Giron Péter,3 aki a Pozsonyban tartózkodó Kos
suthot a bécsi felkelés eseményeiről és leverésének körülményeiről is 
tájékoztatta.4 Kossuth elfogadta Giron szolgálatait, és Csányi László je
lenlétében azzal bízta meg, hogy a Bécsből érkező menekülteket Sop
ronban vonja össze és szervezzen belőlük egy katonai alakulatot.5 

Sopronnak gyülekező helyként való kijelölését több dolog is indo
kolta. Elsősorban az a feltételezés, hogy a város német ajkú lakossága 
szívesen támogatja a légiót, de szerepe volt ebben annak a tervnek is, 
amelynek megvalósítására a határ közelsége nyújtott lehetőséget, arra 
tudniillik, hogy a légió számbelileg megerősödve betörhet Ausztria terü
letére fegyverszerzés céljából.6 E törekvést azonban meghiúsította az 
osztrák hadsereg rövidesen meginduló támadása. 

A kapott megbízatás alapján Giron november 6-án felhívást te t t közzé 
a Pressburger Zeitung-han.7 E felhívásban bécsi osztályparancsnokként 
felszólította mindazokat a német ajkúakat, akik a szabadságért küzdő 
Magyarország ügyét a magukénak tekintik, lépjenek be a légióba.8 Mi
vel a Bécsből menekültek nemcsak Pozsony városában, hanem Po
zsony, Nyitra és Trencsén megyében, valamint Pesten is elszéledtek, 
Kossuth arra szólította fel Nádossy ezredest,9 lássa el Thunes Adolfot10 

a szükséges felhatalmazással és utasítással, hogy az említett helyeken 

gásában látta a szabadság győzelmének a zálogát. Ez az alakulat a Zrínyi-Szabadcsapat ne
vet vette fel. 

A második csoport a bécsi Akadémiai Légiónak egy 160 főnyi alakulata volt, amely 
szeptember 25-én érkezett Pozsonyba. Parancsnokuk Mayerhof er és Lőwenberg Uetz Antal 
gróf volt, aki később belépett a Német Légióba. 

A két alakulat Ferczel táborában egyesült, és az egyesülés után Bécsi Légió néven sze
repelt. (Philipp Korn: i. m. 1—2. füzet.) 

3 Giron Péter a porosz-rajnai Aachenben született 1798-ban. A porosz hadseregben — 
állítása szerint — százados volt, és ugyanilyen rendfokozattal teljesített szolgálatot a francia 
idegenlégió tisztjeként Algírban. A bécsi felkelés leverését követő menekülése előtt is voltak 
már kapcsolatai Magyarországgal. Pesten parfümüzlete és fakereskedése volt, amelyeket 
1848-ban számolt fel, majd Stumpf oil sechshauseni gyáros özvegyét nőül véve, ennek va
gyonával a Bécs közelében levő Ober St. Veitban (egyes iratok szerint Unter St. Veitban) 
fegyvergyárat alapított, más adatok szerint viszont Menzl Mihály ugyanott levő fegyver-
gyárának lett az üzemvezetője. A felkelés kitörésekor a gyári munkásokból alakult kaszás
századokat vezette. Jelentős szerepe volt a város védelmében. Október 22-én a iNemzeti 
Gárda Fünf- és Sechshaus-Rustendorf-Braunhirschen-Reindorf védelmével bízta meg, és az 
ott állomásozó csapatokat a parancsnoksága alá helyezte. 1848. október 26-án hagyta el Bé
cset — saját állítása szerint október 31-én este 5 órákor még harcolt (HL. 1848/1849, 6/381) —, 
majd Magyarországra jött, hogy a magyarországi fegyverszállításra letett kauciót felvegye, 
mivel a szállítást — fegyvergyára elpusztítása miatt — nem tudta teljesíteni, és egyúttal a 
szolgálatait is felajánlotta Kossuthnak. (Lásd: HL. Cs. kir. aradi rendkívüli haditörvényszék, 
1849—2/331; HL. 1848/1849. 6/302; Philipp Kom: i. m. 8. füzet. 486. O.) 

4 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 486. o. 
5 Uo. 
6 Ezt igazolja Kossuthnak a légió szervezését szabályozó november 30-i rendelete, melynek 

3. pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha sikerül nekik az osztrák határt átlépve ellen
séges fegyverraktárt elfoglalniuk és puskát szerezniük, ezt az Országos Honvédelmi Bizott
mány 20 forinttal díjazza. (Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 489—491. o.) 

7 Pressburger Zeitung, 1848. 108. sz. 
8 A felhívást Gironon kívül Whewera Emil akadémikus és Winkler Hermann Schleswig-

Holsteinból származó önkéntes írta alá. A felhívás a Közlöny 1848. évi 154. számában is 
megjelent. 

9 Ekkor a hadügyminisztérium katonaállítási osztályának volt a vezetője. 
10 Thunes Adolf Düsseldorfban született, a porosz hadseregben hadnagyként szolgált. A 

bécsi októberi forradalomban századossá nevezték ki. Ugyanilyen rendfokozattal harcolt a 
légió soraiban is. (Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 492. o.) 
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elszéledt német menekülteket is összegyűjthesse és Sopronba szállít
hassa Giron légiójához.11 

Abból a célból, hogy a jelentkezőkből minél előbb harcképes alakulat 
váljék, Giron november 28-án fegyvert és felszerelést kért Kossuthtól, 
valamint a légió felállítását szabályozó rendelet kiadását. Kossuth a no
vember 30-án megjelent rendeletben felszerelés és díjazás szempontjá
ból a magyar hadsereggel azonos jogokat biztosított a légió számára, a 
harcosoknak pedig a szabadság kivívása után a magyar állampolgársá
got, illetve átvételüket a magyar hadseregbe a háború végéig elért rend
fokozattal. E jogok mellett a rendelet arra kötelezte a légió tagjait, hogy 
a magyar alkotmányra és törvényekre felesküdve a harcokban vitézül 
helytálljanak, és az ország szabadságának kivívásáig magyar szolgálat
ban maradjanak.12 A légió felállítását szabályozó rendelet kiadásával 
egyidejűleg Kossuth a légió szervezésének támogatására szólította fel a 
hatóságokat, Nyári Pál kormánybiztost 400 darab köpeny, ing, bakancs 
és nyakravaló kiszolgáltatására utasította, Görgeit pedig arról értesí
tette, hogy a légiót a feldunai tábor parancsnoksága alá helyezi. Ugyan
csak utasítást kapott a pénzügyminisztérium is 6000 forint kiutalására 
a még szükséges egyéb felszerelési tárgyak beszerzésére, illetőleg a 
zsold kifizetésére.13 

A felhívások és toborzások eredményeként Sopronban csakhamar 
megszerveződött az 1. század, amelynek parancsnoka Berger százados14 

lett, Pesten pedig a 2. század felállítására folyt a toborzás. A pesti to
borzást a kormánytól nyert engedély alapján Thunes Adolf bonyolította 
le. November 25-ig már ötvenen jelentkeztek,15 köztük az egykori po
zsonyi könyvkereskedő és író, Philipp Korn is, akit Giron rövidesen a 
légió számvevő tisztjévé nevezett ki.16 

Giron november 26-án érkezett Sopronból Pestre az első 5 felszerelt 
légionistával, hogy megmutassa őket a kormánynak.17 Kossuth feltehe-

11 Kossuth Lajos összes Munkái, XIII., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952. 330/b. 523. o. 
12 OL. OHB. 1848:4187.: Kossuth Lajos Összes Munkái. XIII. 378., 595. o.; Philipp Korn: 

i. m. 489. o. — A Korn által idézett november 30-i rendelet és az OHB anyagában meglevő 
november 30-i rendelet szövege nem egyezik meg egymással teljesen. 

13 uo. 
14 Berger egykori cs. kir. altiszt volt, a Mobil Gárdában hadnagy lett, a Német Légióban 

pedig századosi rendfokozatot ért el. 1848 decemberében függelemsértés miatt letartóztatták. 
Az ezt követő időszakból sem a további tevékenységére vonatkozó adatok nincsenek a légió 
iratai között, sem a neve nem található meg a légió tisztjeinek névsorában. 

15 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 487. o. 
Iß Philip Kom az 1846—1847-es években éles polémiát folytatott a Pressburger Zeitungban: 

Húrban protestáns lelkésszel. 1848. szeptember 30-án menekülesszeruen távozott Pozsonyból 
Pestre, és csakhamar belépett a szervezés alatt álló Német Légióba. A számvevő tiszti teen
dők ellátása mellett toborzott is a légió számára. A légió tevékenységéről a Bremenben 
1853-ban Ungarns Recht und Gesetz, ruhmvoll verfochten durch Deutsche. Polen, Engländer 
und Franzosen in den Kriegsjahren 1848—1849 című munkájában adott számot. Könyve a lé
gió tevékenységének és törtenetének egyik jelentős forrása. 

17 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 486. o. — A légió egyenruhájának leírása szinte minden 
munkában más és más. A leghitelesebbnek Philipp Kom leírása látszik, aki maga is tagja 
volt a légiónak. E szerint bő ujjú, sötétszürke kabátjuk volt fekete hajtókával és gallérral, 
pantallójuk szintén sötétszürke színű volt, fekete zsinórozással. A fekete-szürke alapszín 
világos pontját a kabáton végighúzódó fehér színű két ólom-gombsor jelentette. Kalábriai 
kalapjukat fekete toll díszítette és fekete volt a szíj is. A kalap közepére erősítették fel a 
szintén ólomból készített, fehér színű halálfejet, a baloldalt felcsapott karimán pedig fehér 
fémlapon egyesítve a német kokárda és a magyar címer a koronával volt látható. (Korn: 
i. m. 8. füzet, 487—488. o.). A légió fegyverzete szuronyos kurtály volt. — Komhoz hasonlóan 
írja le a légió egyenruháját Hermann Egyed Deutsche Legionen im ungarischen Freiheits
kampf 1848—1849 című tanulmányában. Gracza, Gelich, valamint A szabadságharc katonái
nak egyenruhái című kiadvány nemcsak az előbbiektől, hanem egymástól is eltérően írja le. 
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tőén elégedett volt a légió szervezésének munkájával, mert december 
8-án már arra adott engedélyt Giron két megbízottjának, Gravogel18 

és Somosi tiszteknek, hogy az ország bármely részén toborozhatják a 
bécsi menekülteket és az országban ideiglenesen tartózkodó német ajkú 
külföldieket.19 Gravogel a Dunántúl déli részén, Baján, Pécsett, Bony
hádon és Székesfehérvárott folytatott toborzást. December 5-én Felső-
Magyarország német városainak polgárai közötti toborzás engedélyezé
sét és Szeredy Józsefnek toborzó tisztté való kinevezését kérte Giron 
Kossuthtól, valamint azt, hogy a toborzottak számára a helybeli kézmű
vesek készítsék el a szükséges ruházati cikkeket és a lábbelit.20 

A légió tisztikara egyrészt eszméi ismertetése, másrészt a légió létszá
mának növelése céljából felhívást intézett a magyarországi németekhez, 
amely 1848. december 5-én jelent meg a Pester Zeitung-ban.21 A fel
hívás utalt a reakció bécsi tobzódására, a magyar és a német nép érdek
azonosságára, mely indokolttá teszi, hogy a németek harcoljanak Ma
gyarország szabadságáért és függetlenségéért.22 A légió jelszavává a 
következő mondás vált: siegen oder sterben — győzni vagy meghalni. 

Lebstück Mária belépési lapja a bécsi egyetemi légióba 

18 Gravogel a bécsi október i fo r r ada lomban h a d n a g y volt. (Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 
482. o.) 

19 Gravogel december 27-i j e len tésében 24 újoncról adot t számot. 
20 OL. OHB 1848:4596/e. 
21 Pes te r Zei tung, 1848. 845. sz. 
22 Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 496. o. 
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A Pesten toborzott 2. század legénységét három csoportban23 indí
tották el december 6-án, 10-én és 15-én Kallmann24 főhadnagy, Pol25 

hadnagy és Korn hadnagy vezetésével, hogy csatlakozzék a Sopronban 
levő 1. századhoz.26 Pol hadnagy december 11-i jelentéséből tudjuk, 
hogy a győri lakosság hangos éljenzéssel fogadta az átvonuló németeket 
akik néhány napig Győrött időzve a pihenést soraik kiegészítésére is 
felhasználták, majd december 13-án folytatták menetüket Sopron felé.27 

A még szervezés alatt álló légió csakhamar harcérintkezésbe került 
az ellenséggel. A támadó osztrák haderőt egy nappal megelőző Petr i -
chevich—Horváth-féle, mintegy 3000 főből álló portyázó csapat decem
ber 16-án megjelent Sopron előtt. Az itteni magyar erő, mely a felső
dunai hadsereg szélső balszárnyát alkotta Sréter őrnagy parancsnok
sága alatt, néhány huszárszázadból és a légióból állott.28 Az ellenség kö
zeledésének hírére a 200 főt kitevő légió hajnali 4 órakor azt a paran
csot kapta Sréter őrnagytól, hogy a bécsi úton vonuljon előre a várostól 
V2 mérföldnyire levő erdőbe, és csatlakozzék az ott tartózkodó lovas
alakulathoz. Félúton azonban újabb parancsot kapott az előrenyomulás 
megszüntetésére, mivel az ellenség — a beérkező hírek szerint — sok 
ágyúval megerősítve már megszállta Tormafalut.29 A légió és a huszár
századok a Petrichevich—Horváth csapatának balszárnyát fedező 
Schawgotsche alakulataiba ütköztek, és rövid harc után a zömhöz hát
ráltak, amellyel együtt megkezdték a visszavonulást, hogy elkerüljék a 
bekerítést.30 A várost védő csapatok nem tüntet ték ki magukat vitéz
ségükkel. A katonai fegyelemmel még csak ismerkedő légió visszavonu
lása inkább rendetlen visszaözönlés volt. A fegyverrel, lőporral és egyéb 
felszerelési eszközökkel Sopronba igyekvő Giron őrnagy Szárföldön 
találkozott menekülő harcosai első részével, akiket megállított, majd 
egyesítve a többiekkel, december 17-én este 8 órakor Győrbe vonult 
vissza.31 

A légió első létszámkimutatásai a győri tartózkodás idejéből ismere
tesek. Az 1. század létszáma a december 20-i kimutatás szerint 99 főből 

23 A h á r o m csopor t összesen 100—110 főt t ehe te t t k i . A Pol h a d n a g y vezet te csopor t lé t 
száma 35 fő volt, a K o r n vezetése alat t álló h a r m a d i k csopor t pedig, amelyhez Giron is csat
lakozott , 50 főből állott . (HL. 1848/1849. 5/205. 5/522.) 

24 Andreas Ka l lmann 1817-ben Morvaországban született , ö t évig növendéke volt a b r ü n n i 
k a t o n a i nevelő in téze tnek , ma jd ő rmes te r let t a Rich te r g ráná tos zászlóal jban. A légióban fő
hadnaggyá nevez ték k i , ápri l is 18-án pedig százados let t . A minősí tés szer int igen kiváló 
k a t o n a volt. 

25 A bajorországi Bleifeldben születet t 1819-ben. M ü n c h e n b e n részt vett a fo r rada lmi za
vargásokban , ezért el ke l le t t hagyn ia a város t . Bécsbe menekü l t , ahol csat lakozot t a felke
léshez, majd a n n a k leverése u t án Magyarországra jöt t . Rövid ideig lehe te t t csak tagja a 
Német Légiónak, j a n u á r elején ugyanis m á r a t iroli vadászcsapa t p a r a n c s n o k á n a k segéd
tisztje volt. Pe s t k iü r í t é se u tán a tiroli vadászok pa rancsnokáva l , Söllel együ t t j a n u á r 6-án 
visszatér t a fővárosba a csapa t ka lap ja ié r t , azonban m i n d k e t t ő j ü k e t elfogták. Pol t az oszt
r ák hadb í róság 1849. j a n u á r 19-én kö té l ál tal i ha lá l ra í tél te, ami t kegye lem folytán 8 évi, 
nehéz vassal szigorí tot t s á n c m u n k á r a vá l toz ta t tak át . (Barsi József: Utazás i smere t len állo
m á s felé, 10—11., 21. o. és HL. Abszolu t izmus-kor i i ra tok , A r m e e o b e r k o m m a n d o . Jus t iz Sec
tion des 3. A r m e e k o m m a n d o s 1/19. 189. es.) 

26 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 497. o. — Az utolsó csopor t az oszt rák hadse reg t á m a d á s a 
mia t t m á r n e m ju to t t el Sopronba . 

27 HL. 1848/1849. 5/205. 
28 Philipp Korn: i. m. füzet. 499. o. 
29 HL. 1848/1849. 5/522. 
30 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 499. o. ; HL. 1848/1849. 5/522. 
31 Giron je lentése december 17-én Győrből . (HL. 1848/1849. 5/522.) 
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állott,32 a 2. századé pedig 73 fő volt.33 December 23-án már 227 főt 
tett ki a két század együttes létszáma.34 

A harcban való közvetlen részvétel és a harcfeladatok sikeres végre
hajtása fokozott mértékben igényelte volna a fegyelem minél előbbi és 
gyorsabb megszilárdulását, ehelyett azonban éppen ekkor tört felszínre 
a légió néhány tisztje és a főparancsnok Giron közötti ellentét. A légió 
két tisztjét — Bergert és Danzingert35 — vérig sértette az, hogy Giron 
a fejetlen soproni visszavonulás miatt, és mert nem fejtettek ki kellő 
ellenállást az ellenséggel szemben, gyávasággal vádolta a parancsnoko
kat, beleértve Srétert is. Főképpen efeletti felháborodásukban egy 8 
pontból álló jelentést terjesztettek fel a hadsereg-főparancsnokságnak, 
amelyben többek között azt állították, hogy Giron nem rendelkezik a 
légió vezetéséhez szükséges ismeretekkel, mivel csak egy fegyvergyár 
művezetője volt, és Bécsben proletárokból álló alakulatot vezényelt. 
Ezenkívül még azzal vádolták, hogy megbízhatatlan jellemű ember, aki 
csak a saját előnyét tekinti.30 A feljelentők nem érték el a kívánt ered
ményt, a hadsereg-főparancsnokság ekkor még nem adott hitelt a fel
hozott vádaknak. Giron Görgei előtt tisztázta magát,37 Danzingert és 
Bergert pedig függelemsértésért letartóztatták.38 Berger százados letar
tóztatása után Kallmann főhadnagy lett az 1., Mistelbauer főhadnagy a 
2. század parancsnoka, a két század feletti vezényletet pedig Reichhart 
Jakab3 9 százados vette át, aki Pesten toborozta a légió 3. századát. 

A több irányból Magyarországra betörő osztrák főerőket másutt sem 
fogadta nagyobb ellenállás, mint a soproni. Görgei alkalmasabbnak ta
lálta a visszavonulást az ütközetvállalásnál. Pozsonyt kiüríttette és csa
patainak zömét december 19-re Győrbe vonta vissza. A visszavonulás 
biztosításában szerepe volt a légiónak is. December 18-án Szabó alezre
destől, az 5. hadmegye főparancsnokától azt az utasítást kapta, hogy két 
századával vonuljon a Győrtől néhány kilométernyi távolságra fekvő 
Abdára, és állítson fel a híd elé előőrsöket. Feladata az volt, hogy a had
sereg visszavonulása után gyújtsa fel a hidat, az előőrsöket pedig a híd 
Győr felé eső oldalán állítsa fel.40 

A győri védelmi rendszernek nagy szerepe volt Kossuth hadászati el
képzeléseiben, az ottani sáncokat bevehetetlennek tartotta, és ezért a 
legalkalmasabbnak is az osztrákok fogadására. Görgei ezzel szemben a 
győri sáncokat nagy kiterjedésük miatt tarthatat lannak minősítette, és 
csak a kormány határozott utasítására vállalta az ütközetet. Természe
tes, hogy a kormány ily körülmények között Görgeire bízta a csatavál-

32 H L . 1848/1849. 6/45. 
33 H L . 1848/1849. 6/47. 
34 Uo. 6/306. 
35 Danz inger Bergerhez hasonlóan szintén cs. kir . ő rmes t e r volt a Hoch- und Deutsch

meis te r gyalogezredben. A légióban hadnaggyá nevezték ki . További sorsára és tevékenysé
gé re sz in tén n incsenek adatok. 

36 H L . 1848/1849. 6/237. 
37 Uo. 6/302, 6/381. 
38 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 511. o. 
39 A bécsi Frank hadtest adjutánsa volt. 1807-ben született Bécsben. Korábbi foglalkozása 

technikus volt. 
40 HL. 1848/1849. 5/583. 
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lalás vagy a visszavonulás közötti választást.41 Görgei az utóbbit válasz
totta. December 27-én kiürít tette a győri állásokat és Windisch-Grätz 
még aznap bevonult a városba. A visszavonuló magyar hadsereg egy 
részét 28-án Bábolnánál utóiérte Ottinger lovasdandára és megtámadta. 
A magyar utóvédben volt a légió is, amelyet december 25-én a Zichy-
dandár kötelékébe osztottak be.42 Az ütközetben csupán a 34. gyalog
ezred egy zászlóalja állt ellent hősiesen, a lovasság futásban keresett 
menedéket,43 és vele együtt a légió is. Parancsnoka, Giron, megsebesült 
a fején. Saját állítása szerint néhány ulánussal szembeszállva sebesült 
meg, néhány tanú viszont azt vallotta az ellene lefolytatott hadbírósági 
tárgyaláson, hogy lováról leesve szerezte sérülését.44 December 29-én 
vonult be Pestre a légió, majd január 3-án — Pest kiürítése során — el
hagyta a várost.45 Menetének célja feltehetően Debrecen volt, ahol át
menetileg a légi főparancsnoksága is tartózkodott. Erre lehet követ
keztetni a két század parancsnokának, Reichhart Jakab századosnak a 
légió főparancsnokságához intézett január 16-i, nagyiváni jelentéséből, 
amelyben arról adott számot, hogy 16-án reggel Újvárosra (Balmazúj
város — B. J.) vonult be, hogy onnan folytassa menetét Debrecenbe. Itt 
azonban arra kapott utasítást az Albrich-dandár, amelyhez a légió is 
tartozott, hogy menjen vissza Nagyivánra.46 

A szerzett harci tapasztalatok, a hosszú menetelések megszilárdítot
ták a légió fegyelmét és a harcosok erkölcsi magatartását, s növelték bá
torságukat. Reichhart százados Kunhegyesről azt jelentette a főparancs
nokságnak, hogy a légióban a legnagyobb rend uralkodik és biztos ab
ban, hogyha ütközetre kerül sor, emberei bátorságot és szilárdságot fog
nak tanúsítani.47 

A Balmazújvároson vett parancsnak megfelelően Nagyivánon (január 
16), Kiskunhegyesen (január 20), Tiszaőrsön (január 21) és Újfalun (ja
nuár 22) keresztül január 23-án este 8 órakor Szolnokra értek,48 amit 
Perczel időközben visszafoglalt az osztrákoktól. Perczel, aki nemrég még 
Debrecenig szándékozott visszavonulni, és csak a kormány utasítására 
fordult meg, hogy Debrecen biztosítása céljából kiűzze az osztrákokat 
Szolnokról, ennek visszavétele után Cegléden is megtámadta az odahú
zódó Ottinger csapatait. A légió a ceglédi harcban is részt vett. 25-én 
reggel 7 órakor indultak el Abonyból Ceglédre, a hadtest balszárnyán. 
Reichhart jelentése szerint a légió falként állt, és részt vett az ellenség
nek Albertiig tartó üldözésében.49 Perczel az elért sikereket nem tudta 
tartóssá tenni, a Pestről erősítést kapott osztrákok elől vissza kellett vo
nulnia. Az időközben a Perczel-dandárhoz beosztott légió 26-án reggel 
kapott parancsot arra, hogy menjen Szolnokra, majd a 27-én vett uta
sítás értelmében a dandár átkelését biztosította a szolnoki hídon, és az 

41 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harca, (Budapest, Aigner Lajos, 1882. 2-
köt. 129. o.) , , • 

42 Philipp Korn: i. m . 8. füzet. 503. o. 
43 Gelich Richárd: i. m . 2. kö t . 131—132. o. Í , ' . , - , . : 
44 HL. 1848/1849. 8/302. - ,. 
45 Uo. 10/126. :\-,- • , , . . : . , . . . , , • ,„ . 
46 U o . 9 / 4 3 6 . ••'..•••<•'•; 
47 Uo. 10/196. . . r , ; 
48 Uo. 10/442. . . . . . . 
49 Uo. U/54. 
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utóvédet képezte egészen Törökszentmiklósig.50 Törökszentmiklóst ja
nuár 27-én érték el. A jelentésekből megállapítható további útvonal 
Kunhegyes—Tiszaőrs—Tiszafüred volt (február 8—10), és valószínűleg 
február 12-én érték el Mezőkövesdet.51 Itt azt a parancsot kapta a légió, 
hogy 40 emberrel hajtson végre felderítést Eger környékén.52 A légió 
első két századának útja Mezőkövesdtől különvált, és április elejéig nin
csenek adatok ténykedésükre. A március 25-i hadrend szerint a Görgei 
parancsnoksága alatt álló VII. hadtest kötelékébe tartozott a légió egy 
százada.53 Reichhart százados április 14-i jelentéséből ismeretes, hogy az 
1. század április 10-én részt vett a cinkotai ütközetben, ahol három ha
lottat veszített. Április 13-án Kerepesre vonult be a század.v ' Az Eger
ben toborzó Philipp Korn főhadnagy április 13-án Nagyváradra küldött 
jelentésében tájékoztatta a főparancsnokságot a két század helyzetéről. 
A jelentés szerint a légió neve igen rossz hangzásúvá vált a gödöllői tá
borban. Az 1. század alig állt 70 főből.55 Reichhart századosnak azt taná
csolták, hogy köszönjön le, és a légió feloszlatását tervezték. A legény
ség igen felingerelt hangulatban volt amiatt, hogy a főparancsnok cser
ben hagyja őket, és még a nevét sem ejtették ki tisztelettel. A 2. szá
zad helyzete valamivel jobb volt, a legénység gyengesége miatt azonban 
ezt a századot csupán poggyász őrzésére használták.50 

A légió főparancsnoksága rövid debreceni tartózkodás után, január 
23-a táján Nagyváradra tette át székhelyét, ahol viszonylag nyugodt 
körülmények között tudta folytatni a toborzás és a szervezés munkáját. 
A toborzást egyrészt a főparancsnokság által megbízott toborzó tisztek 
végezték, másrészt némely századparancsnok is megbízta valamely 
tisztjét, hogy toborozzon a század létszáma kiegészítése érdekében. A 
már említett Gravogel György toborzó tiszt 43 fővel vonult be Nagy
váradra február közepe táján.57 A Bécsi Légióból átlépett Uetz Antal58 

Nagykárolyban, Szatmáron, Kolozsvárott, Szamosújváron, Désen és Ma
rosvásárhelyen toborzott. Nagykárolyban mintegy 40 embert sikerült 
beszerveznie. Az innen küldött jelentése szerint igen sok nő jelentkezett 
katonai szolgálatra.59 Toborzó útja nem volt különösen eredményes. 
Nagykárolyban és Szamosújváron megelőzték őt a tiroli vadászok, akik 
— jelentése szerint — Nagykárolyban körülbelül 100 főt toboroztak,60 

a többi városban pedig azért nem volt sikeres a toborzás, mert csak napi 
8 krajcár zsoldor ígérhettek a jelentkezőknek. Csányi László kormány
biztos ugyanis csak azzal a feltétellel engedélyezte a toborzási plakátok 
szétosztását, ha feltüntetik azokon, hogy a legénység zsoldja azonos a 

50 Uo. 
51 Uo. 13/543. 
52 UO. 
53 Gelich Richárd: i. m. 3. köt. 48. o. 
54 HL. 1848/1849. 21/453. 
55 Re iehha r t százados P e s t e n tervezte a század kiegészí tését . (HL. 1848/1849. 21/453.) 
56 HL. 1848/1849. 21/333. 
57 Uo. 13/248. — Gravogel később a 4. század századosa lett, majd önál ló toborzás t folyta

tott Somosival együ t t egy új n é m e t a lakula t megszervezésére . 
58 Bécsben születet t 1824-ben. A Bécsi Légió egyik a lapí tója volt és 3 hónap ig szolgált itt. 

1848. december 26-tól f őhadnagykén t az 1. honvéd vadászezred tagja volt, majd 1849. február 
23-án belépet t a Német Légióba. It t a 6. század p a r a n c s n o k a lett , ma jd később a 2. zászló
aljé. Po lgár i fogla lkozására nézve újságíró volt. 

59 HL. 1848/1849. 17/112. 
60 Uo. 

— 202 — 



4 Némef Légió I-k századainak megállapíthat tartózkodási he/ye/ es időpontja. 



honvédek zsoldjával.61 A legkiterjedtebb és legeredményesebb toborzó 
munkát Philipp Korn főhadnagy végezte. Február 16-a és 20-a között 
Gyulán toborzott. A toborzás eredménye 25 fő volt. Gyuláról Szegedre 
tette át működése színhelyét, ahol Batthyány Kázmér kormánybiztos 
engedélyezte a toborzást a légió számára. Korn itt az újoncok megnyeré
se mellett az osztrákoknak átadott Eszékről visszatérő szökött katonákat 
is szervezte. A toborzás igen sikeresen folyt, Február 27-én már 51 újon
cot indított el Nagyváradra, akik igen lelkesedtek a szabadság ügyéért.62 

Március 2-án és 6-án újabb 30—30 fős csoport indult útnak, majd 9-én 
a negyedik és egyúttal utolsó szállítmány.63 Szeged után Debrecenben 
folytatta a toborzást, ahol igen sokan jelentkeztek,6 '1 azonban Stein Mik
sa ezredes-főhadsegéd a kormány nevében megtiltotta a toborzást és 
agyonlövéssel fenyegette, Pichler térszázados pedig arra szólította fel; 
hogy menjen az ország bármely részébe, toborozzon Egerben, Miskolcon 
vagy Kassán, Debrecenben azonban ne.65 Korn megfogadva a tanácsot, 
április 13-án már Egerben toborzott, azonban igen gyenge eredménnyel, 
mivel a honvédeknek megtiltották, hogy a Német Légióba lépjenek, a 
fiatalok pedig beálltak gerillának.66 Eger után Miskolcon és Kassán foly
tatott még toborzást áprilisban és májusban több-kevesebb eredmény
nyel. A toborzott újoncokból Kassán alakult meg egy 140 főből álló szá
zad, amely a hadi kiképzés mellett az őrség nélküli város biztonsági 
szolgálatát is ellátta.67 Szintén Miskolcon, de főként a Szepességben to 
borzott a Görgei által a légió parancsnokává kinevezett Weiss száza
dos68 számára Mistelbauer főhadnagy, akit azonban Korn közbenjárására 
újból sikerült megnyerni a Giron-féle légiónak, és csak az utasítást 
várta, hogy 120 főnyi újonccsapatával csatlakozzék.69 Komnak nagy r e 
ményei és elképzelései voltak a felső-magyarországi toborzást illetően. 
A Szepességben 500 német ajkú toborzására számított,70 a főparancs
nokságnak pedig azt javasolta, hogy helyezze át a székhelyét Felső-Ma
gyarországra, és ebben az esetben ezernyi önkéntes jelentkezik a 
Deutschmeister és a Kaiser j äger alakulatokból.71 

61 Uo. 22/554. 
62 Uo. 15/274. 
63 Uo. 16/221. 
64 Uo. 20/212. 
65 Uo. 20/77. 
66 Uo. 21/33. 
67 Uo. 32/447. 
68 A bécsi nemzetőrség parancsnokának, Messenhausernek volt az adjutánsa a bécsi fel

kelésben. 
Weiss századosi és parancsnoki kinevezéséről Reichhart százados tett jelentést a légió 

főparancsnokságának. Weiss százados alakulata részt vett a gödöllői és váci ütközetekben. 
Ez utóbbi csatában a 34. honvédzászlóaljjal együtt az ellenség állásainak megrohamozására 
kaptak parancsot, amit sikeresen végrehajtottak. Roham közben 15 emberük elesett, 10 pedig 
megsebesült, köztük maga Weiss is. (HL. 1848/1849. 24/353.) 

Az alakulat legmagasabb létszáma 161 fő volt és magját feltehetően az 1. század alkotta. 
A toborzással megbízott Mistelbauer főhadnagyhoz intézett utasításában Weiss százados 

megemlíti, hogy légiójának létszáma különböző csatákban való részvétel, kilépések és a be
tegségek következtében nagy mértékben leapadt, és 80-tól 200 főnyi kiegészítésre van szük
sége. 

Április végén a bányavárosokban tevékenykedő Görgei Armin portyázó csapatához tar
tozott az alakulat. (HL. 1848/1849. 23/286.). 

69 HL. 1848/1849. 24/128. — Miste lbauer a toborzot t újoncaival végül is Weiss a laku la tához 
vonu l t be . 

70 A magyarországi németek közül a szepességi polgárság vett legtevőlegesebben részt a 
magyar szabadság kivívásáért folytatott harcban. (Vö. Pukánszky Béla: Német polgárság 
magyar földön. III. fejezet.) 

71 H L . 1848/1849. 24/128. 
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A Német Légió toborzó tisztjei nem tartották be az OHB ama ren
deletét, amely szerint csupán a Bécsből menekülteket, illetőleg az ország 
területén ideiglenesen tartózkodó, katonai szolgálatra nem kötelezhető 
németeket toborozhatják. Igen nagy számban toboroztak magyarokat éá 
szlávokat is. Philipp Korn április 27-én 43 magyar ajkú újoncot kül
dött Nagyváradra az 5. és 6. század feltöltésére.72 Kassán május hóban 
75 magyar és szláv nyelvű újonca volt, akiket a honvédsereg német ajkú 
katonáival akart kicserélni.73 Stein Miksa ezredes-adjutáns április 25-én 
jelentést küldött Kossuthnak, amelyben amellett, hogy Giront kalan~ 
dórnak nevezte, azzal a váddal illetté, hogy germanizálja a magyarokat 
azáltal, hogy csupa magyart toboroz a Német Légióba, zömében 14—16 
éves fiúkat, akik nem bírják elviselni a háborúval járó fáradalmakat. 
Igen rossz volt a véleménye a légió tisztikaráról, valamint a fegyelmé
ről is. Javaslata az volt, hogy ne csak mindennemű toborzást tiltson 
meg Kossuth Gironnak, hanem a légió parancsnokságát is tegye lehe
tetlenné a magyar vezényleti nyelv bevezetésével.74 Részben a légió el
leni több helyről érkező panasz hatására, részben pedig a toborzási fel
tételek be nem tartása miatt, Kossuth arra utasította május 17-én a 
hadügyminisztériumot, tiltsa meg a légió számára a toborzást.75 

Az ország különböző részein foganatosított toborzások eredményeként 
a légió állománya a decemberi 227-es létszámhoz viszonyítva a betiltás 
napjáig igen jelentős mértékben megnőtt. 

A hadügyminisztériumhoz április 13-án felterjesztett jelentés szerint 
a következő volt a légió szervezeti felosztása és létszáma:76 

L zászlóalj 

1. század kb. 170 fő 
2. század kb. 150 fő 
3. század kb. 130 fő 
4. század (vagy fekete mesterlövészek) kb. 120 fő 
5. század 130 fő 
6. század 120 fő 
Összesen: kb. 820 fő 

II. zászlóalj 

1. század (vagy 7. mesterlövész század) 100 fő 
2—3. század (vagy 8—9. század) szervezés alatt. 

A feltüntetett századok az 1. és 2. kivételével Nagyváradon alakultak 
meg.77 Az áprilisban még csak szervezés alatt álló 7. és 8. század zömét 

72 Uo. 24/353. 
73 Uo. 29/278. 
74 Uo. 24/125. 
75 Kossuth Lajos ö s szes Munká i , XV. köt . 188/b, 337—338. o. — Kossu th at tól ta r to t t , hogy 

a kül fö ld i vezényszavak és m á s nemzet i ségű csapatok s z á m á r a nyúj to t t k ivá l t ságok a k a d á 
lyozzák a honvédség egységének és m a g y a r je l legének a k ia l aku lásá t . 

76 HL. 1848/1849. 21/335, 39/353 f. 
77 A 3. század szervezését csak megkezdeni tudták Pesten. 

— 205 — 



a légióhoz csatlakozott Bécsi Légió tette ki.78 A Német Légió szervezésé
nek további alakulására és teljes nagyságára nincsenek részletes ada
tok,79 annyi azonban ismert, hogy Pest visszafoglalása után megkezdték, 
illetőleg folytatták a toborzást a II. és a III. zászlóalj számára, melyek
nek teljes szervezését körülbelül május végére, június közepére vár
ták.80 

A légió létszáma növelésének a toborzás bár a legfőbb, de csak egyik 
útját jelentette. Egy másik, nem lebecsülendő útja, a hadifogságba ju
tott osztrák katonák átállása volt. Az átálló hadifoglyok számát nem le
het pontosan megállapítani, több jelentésből azonban arra lehet követ
keztetni, hogy számuk nem volt jelentéktelen. A légió 1. zászlóaljába 
beosztott átálló hadifoglyokra a légió iratai között csak egy konkrét adat 
van. A nagyváradi várparancsnokság 10 olyan osztrák hadifogoly nevét 
közölte a légió főparancsnokságával, akik önként felajánlották, hogy 
küzdenek az általános szabadságért.81 Hogy számuk ennél lényegesen 
több volt, azt Josef Obermayer századosnak82 Gironhoz küldött jelenté
se bizonyítja. Nevezett ugyanis azt panaszolta, hogy a es. kir. hadse
regből nagy számban átlépett hadifoglyokkal tisztek hiányában nem 
tud mit kezdeni.8'5 A 2. és 3. zászlóaljba beosztott volt hadifoglyok lét
száma majdnem teljes pontossággal megállapítható a hadügyminiszté
riumba küldött jelentésekből.84 Számuk mintegy 292 fő volt, ami a két 
alakulat létszámának 36%-át tette ki.85 Természetes, hogy a hadifoglyok 
ilyen arányú részvétele a légió felhígításához, a harci szellem és a fegye
lem fellazulásához vezetett, amire a légió parancsnoksága több ízben 
hivatkozott is. 

A légió teljes összetételére nemzeti hovatartozás, illetőség, foglalkozás 
és életkor szempontjából bár nincsenek pontos adatok, azonban a 2. és 
4. századról igen részletes kimutatások állnak rendelkezésre.86 Ezeknek 
segítségével pontos képet lehet nyerni a két század összetételéről, amely 
kisebb-nagyobb eltérésekkel az egész légió összetételét is tükrözi. 

Stein ezredes Kossuthoz intézett jelentésének ama vádja, hogy a lé
gió főként 14—16 éves fiúkat toboroz, a kimutatás alapján megállapít
hatóan nélkülözte a tárgyilagosságot. Tizenhat évesnél fiatalabb egy 

78 HL. 1848/1849. 21/335. 
79 Az osztrák hadbí róság 1400—1500 főben jelölte meg a légió lé t számát Giron pe ranyagá 

ban . (HL. es. k i r . pest i had i tö rvényszék , 1849—2/217.) 
80 H L . 1848/1849. 28/412. — Lány i Káro ly fővadász és toborzóparancsnok egy fel tehetően 

jún ius hóból szá rmazó je lentése szer in t Pes t en 600 e m b e r t toboroz tak a légió számára . (HL. 
1848/1849. 29/276.) 

81 HL. 1848/1849. 17/315. 
82 Pozsonyban születet t 1825-ben. A má jus elején Pes t r e távozó Giron fel tehetően őt bízta 

meg a nagyvá rad i ügyek intézésével . 
83 HL. 1848/1849. 50/92. 
84 OL. Honvéde lmi Minisz tér ium ált. i ra tok , 1849:20 311. — A jelentést Schweidel t ábo rnok 

ter jeszte t te fel a hadügymin i sz t é r iumban . 
85 Az átállt hadifoglyok számát csak közvetett módon lehet megállapítani. A 2. zászló

aljnak június 13-i, a zászlóalj belföldi tagjairól készült hivatkozott jelentése 107 nevet tar
talmaz, míg a létszámot 323 főben jelölték meg. Hogy a két létszám különbséget kitevő 216 
fő hadifogoly volt, azt a névsor végén található következő megjegyzés bizonyítja: „Die üb
rige zum Stand gehörende Mannschaft ist als Kriesgefangene vom hohen Kriegsministerium 
zum Bataillon eingereicht." A 3. zászlóalj 180 főt kitevő külföldi származású tagja közül 76 
a császári hadseregben szolgált, tehát valószínűleg hadifogságba estek és utána beléptek 
a légióba. 

86 HL. 1848/1849. 29/353a. — A felhasznál t k i m u t a t á s b a n a k é t század összlétszáma 284 fő, 
mivel azonban kilenc személynél hiányosak voltak az adatok és a 2. századnál l markotá-
nyosnő is volt, a statisztika összeállításánál csak 274 fő adatait lehetett figyelembe venni. 
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század állományában sem található. A 2. században egy 16 és egy 17 
éves légionista szolgált, a század katonáinak átlagos életkora pedig 28 
év körül mozgott. (A legfiatalabb 16, a legidősebb pedig 56 éves volt.) 
A 4. században 6—6 fővel voltak képviselve a 16—17 évesek, az átlag
kor pedig 22 év. 

Megalapozottabbnak bizonyult Stein másik vádja, hogy a Német Lé
gió magyar nemzetiségűeket is toboroz. A 4. század 112-es létszámából 
18 fő (16%) magyar nevű volt.87 A 2. század 162 légionistája között ke
vesebb, csak 9 (5%) magyar nevű található. 

A kimutatás alapján megállapítható, hogy a harcosok zöme illetőség 
szempontjából magyarországi volt, azonban — különösen a 2. század
ban — igen szép számban találhatunk külföldi illetőségűeket is. 

A 4. század illetőség szempontjából a következő képet mutatja: 
1. Magyarország 96 fő 84% 
2. Németország 4 fő 4 % 
3. Ausztria 5 fő 5 % 
4. Morvaország 2 fő 2 % 
5. Galícia és Lengyelország 4 fő 4 % 
6. Horvátország 1 fő 1% 

Összesen: 112 fő 100% 
Míg a 4. század gerincét a magyarországi illetőségűek alkották és a 

külföldiek csupán 16%-át, addig a 2. században az állomány 55%-át 
a külföldiek tették ki.88 

A 2. század megoszlása illetőség szerint: 
1. Magyarország 73 fő 4 5 % 
2. Németország 33 fő 20% 
3. Ausztria 32 fő 20% 
4. Cseh- és Morvaország 20 fő 12% 
5. Svájc 1 fő 1% 
6. Belgium 1 fő 1% 
7. Horvát—Szlavonország 2 fő 1% 

összesen : 162 fő 100% 
A légió tisztikara április hóban a főparancsnok Gironon kívül 17 főből 

állott. Mészáros Lázár hadügyminiszter április 18-án a következőket ne
vezte ki :89 

századossá: Reichhart Jakabot, Uetz Antalt, Klein Viktort, Kallmann 
Károlyt ; 

főhadnaggyá: Obermayer Józsefet, Andre Károlyt, Bellovits Jánost, 
Zeitz Frigyest, Preissl Vilmost; 

főhadnaggyá és segédtisztté: Hutter Józsefet; 
főhadnaggyá és számvető tisztté: Korn Fülöpöt; 

87 A m a g y a r nevüek közöt t o lyanok ta lá lha tók a légióban, m i n t : F a r k a s , Juhász , Mészáros, 
Gelei, Vas, Kiss , Szilágyi, Szabó, Bajusz, Gölöncsér s tb . 

88 Hasonló k é p e t m u t a t a 2. és 3. zászlóalj összetétele is. A ké t zászlóalj személyi á l lomá
n y á n a k 59%-át t e t t ék k i a külföldiek, ak iknek min tegy 73%-a Ausztr iából , Cseh-, Morva- és 
Lengyelországból származot t , a többi pedig Eu rópa legkülönbözőbb országaiból . 

89 Közlöny, 1849. 84. SZ.; HL. 1848/49. 22/556. 
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hadnaggyá: Poppera Ferencet, Winkler Edét, Naher Ferdinándot, 
Fendl Józsefet, Friedler Hermannt és Dunst Ferencet. 
A 17 tiszt közül 10 magyarországi születésű volt, 3 Bécsből szárma

zott, 4 pedig Németországból. Korábbi foglalkozásukat tekintve feltű
nően sok közülük a technikus (6 fő), négyen hivatásos katonák voltak, 
két orvostanhallgató volt közöttük, továbbá egy-egy joghallgató, író, ú j 
ságíró és magánzó. Átlagos életkoruk 27 év volt.90 

A légió tagjai — kevés kivételtől eltekintve — a polgári osztályhoz*, 
annak alsó és középső rétegéhez tartoztak. A két század gerincét a kéz
művesek, iparosok alkották.91 Emellett eléggé jelentős volt az értelmisé
giek92 és a hivatásos katonák részaránya, ezzel szemben igen alacsony 
a földműveseké. A fentieken kívül gyárosok, kereskedők és magánzók is 
szolgáltak a légióban,9'' valamint a legkülönbözőbb foglalkozású egyé
n e k e 

A két század állományának foglalkozás szerinti összetétele a követ
kező: 

1. Értelmiségi, művész, műszaki, tanuló 35 fő 13% 
2. Kézműves, iparos, munkás 128 fő 46% 
3. Katona 54 fő 19% 
4. Gyáros, kereskedő, magánzó 21 fő 8% 
5. Földműves, gazdálkodó 9 fő 3 % 
6. Egyéb foglalkozású 27 fő 1 1 % 
összesen: 274 fő 100% 

A légió nagyobbik részét, a Nagyváradon kiképzett és felszerelt szá
zadokat (a 3., 4., 5., 6. és 7. századokat) szervezésük sorrendjében Arad, 
Bihar, Hunyad, Kolozs és Alsó-Fehér megyékben vetették be a szabad
ságharc ellen felkelő román csapatokkal szemben. Az elsőként megszer
vezett 3. század Cserey alezredes utasítására február 12-én indult el 
Belényesre Medvenich százados vezetésével. Szolgálati szempontból 
Weber őrnagy parancsnoksága alá tartozott. 

Weber őrnagy kezdetben igen elismerően nyilatkozott a századról, és 
félelmet nem ismerő és hidegvérű magatartását a haza iránti különleges 

90 OL. Honvéde lmi Minisz tér ium ált. i ra tok . 1849:10 313. — Bellovits J á n o s polgári foglal
kozása nincs fe l tüntetve a kinevezési o k m á n y o n . 

91 A kézművesek, iparosok nagy része nem letelepedett, önálló műhellyel rendelkező 
mester volt, hanem vándorló segéd. Erre lehet következtetni abból a tényből, hogy a 2. szá
zad 74 kézműveséből 22-nek volt vándorkönyve. A 2. század létszámának 74%-át, a 4-nek 
pedig 47%-át tették ki az iparosok. 

Szinte valamennyi szakma képviselve volt. A két században a következő szakmák 
szerepeltek: aranyműves 2, asztalos 11, ács 1, bádogos 1, bányász 2, bognár 1, borbély 3, 
bőrös 2, cipész 11, cukrász 2, esztergályos 1, fazekas 2, festő 4, gépész és lakatos 11, gipsz
munkás 1, kádár 1, kefekötő 2, kesztyűkészítő 1, kéményseprő 1, kovács 4, kőfaragó 2, kő
műves 2, könyvkötő l, köszörűs 1, kötélgyártó 5, mészáros 4, molnár 2, nyomdász 7, órás 2, 
pék 7, puskaműves 1, selyemfestő 1, szabó 11, szappanfőző 2, szíjgyártó 1, szűcs 2, takács 3, 
tetőfedő 1, tűkészítő l, üveges 3, vésnök 1, vasöntő 1. 

92 Az értelmiségi foglalkozások k é p e is igen t a r k a volt. Az értelmiségi foglalkozásúak a 
4. században a l é t s zámnak csak 6%-át te t ték k i , a 2-ban azonban 18%-ot. 

A k é t században a köve tkező ér telmiségi foglalkozások v o l t a k : akadémis ta 4, bölcsész
hal lga tó 1, építész 1, gyógyszerész 1, í ró 1, jogász 2, képfes tő 2, m é r n ö k 1, orvos és orvos
tanha l lga tó 9, színész 1, t anu ló 5, t echn ikus 4, z ene t aná r 1. 

93 H á r o m gyáros , i n agyke re skedő , 12 ke re skedő , 3 ke reskedősegéd és 3 magánzó tar tozot t 
a ké t század á l lományába . 

94 Ezek között volt: erdész, futár, hajós, hangszerkészítő, kertész, kocsis, műlovas, pincér, 
szállító, szolga, tűzoltó, vadász, vendéglős, zongoramester és urasági inas. 
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szolgálatnak minősítette. 95Ugyancsak nagy elismeréssel nyilatkozott a 
Weber őrnagyot követő új parancsnok, Csutak Kálmán is.96 A századot 
csapatai példaképének tekintette, a harcosokat pedig fegyelmezett kato
náknak, derék és szolgálatkész hazafiaknak tartotta.97 Csakhamar mód
ja nyílott a századnak arra, hogy bebizonyítsa, Csutak őrnagy jó véle
ménye nem volt tévedés. A soborsini és tarnovai ütközetekben igen vi
tézül harcoltak az osztrákok, illetőleg a románok ellen.98 Különösen a 
március 5-i soborsini ütközetben tüntette ki magát a 3. század oly mó
don, hogy Csutak őrnagy a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott 
róla Gironnak." A 3. századot a szervezés előrehaladtával csakhamar 
követte a többi is a románok elleni hadjáratban. Marzsó alezredes100 

sürgős kérelmére Csányi kormánybiztos arra utasította Cserey alezre
dest, hogy a Királyhágó és Kolozsvár közötti szakaszon csoportosuló ro
mánok ellen rendeljen ki 2 darab 3 fontos ágyút a Német Légió egy szá
zadának biztosítása mellett.101 A légió főparancsnoksága a 4., vagy feke
te mesterlövész századot jelölte ki. A század Karl Andre102 főhadnagy 
vezetésével március 23-án érkezett Bánffyhunyadra1, majd rá két napra 
folytatta menetét Marzsó alezredes parancsa alapján a Kolozsvártól 
nem messze fekvő Létára, hogy megerősítse az ott tartózkodó magyar 
katonaságot a 4000 főnyi román felkelő ellen.103 Az 5. és 6. századot104 

április 27-i paranccsal rendelte ki a hadügyminisztérium Réz- és Körös
bányára a 16. honvédzászlóalj 2. századának felváltására. Ezt az utasí
tást a május 5-i újabb parancs olyképpen módosította, hogy a század ne 
Rézbányára menjen, hanem Halmágyon keresztül Brádra, ahol Hatvani 
őrnagy parancsnoksága alá kerül.105 A légió utolsó százada, mely részt 
vett a románok elleni harcban, a 7. volt. A század Burmann hadnagy ve
zetésével május 19-én érkezett meg Bánffyhunyadra, ahol azt a felada
tot kapta, hogy a Kemény ezredes által megtámadott románok vissza
vonulási útját zárja el.106 

A románok ellen kivezényelt századok legénységének magatartásáról, 
fegyelmezettségéről, az ellenséggel szembeni bátor helytállásáról kez-

05 HL. 1848/1849. 14/60. — A század és Wéber őrnagy közötti jó viszony csakhamar meg
romolhatott, Medvenich százados egy jelentéséből ugyanis kiderül, hogy schwarzgelbnek 
nevezték őket. (HL. 1848/1849. 15/360.) 

90 1815-ben született Makón. 1848. október 1-én hadnaggyá nevezték ki, majd Nagyváradra 
rendelték a 27. zászlóalj megszervezésére, Ugyanitt főhadnagy, százados, majd őrnagyként 
a zászlóalj parancsnoka lett. Április 1-én alezredessé nevezték ki. Bem parancsnoksága alatt 
részt vett a nagyszebeni, nagyszelindeki, vízaknai és más ütközetekben. Februárban dandár
parancsnoki minőségben az erdélyi határokhoz vezényelték zászlóaljával a felkelő románok 
lefegyverzésére. 

1850. február 28-án az aradi hadbíróság golyó általi halálra ítélte, amit Haynau nehéz 
vassal szigorított 16 évi sáncmunkára enyhített, majd később 16 évi várfogságra változ
tatták át. 

97 H L . 1848/1849. 15/361. 
98 H L . 1848/1849. 16/438. 
99 HL. 1848/1849. 16/519. — Csutak ő rnagy — O b e r m a y e r százados szer int — több re ér tékel t 

1 század légionistát , min t 2 század honvédot (HL. 1848/1849. 24/540.). 
!00 1848 decemberében vezényel ték ki egy nemze tő r a laku la t t a l a felkelő r o m á n o k ellen. 
101 HL. 1848/1349. 17/523. — Cserey alezredes március 19-én küldte el parancsát a légió fő

parancsnokságának. 
102 Bécsben született 1827-ben. Tagja volt a bécsi Akadémiai Légiónak. Korábbi foglal

kozása technikus volt. A minősítés szerint igen megfelelő katona. 
103 HL. 1848/1849. 18/296. — A század Halier nemzetőr őrnagy parancsnoksága alá került. 
104 Az 5. század p a r a n c s n o k á v á Preiss l főhadnagyot , a 6. század pa r ancsnokáu l pedig 

Ka l lmann főhadnagyo t nevez te k i a légió főparancsnoksága . 
105 H L . 1848/1849. 26/260. 
106 HL. 1848/1849. 29/352. —• A század létszáma alacsonyabb volt a többinél, a szervezési 

utasításban megállapított 120 fős keret helyett csak 103 főből állt. 
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detben valamennyi parancsnok elismerőn nyilatkozott, azonban a nehéz, 
szokatlan terep miatt megerőltető szolgálat, a hiányos felszerelés, a 
rossz ellátás,107 az alacsony zsold,108 de nem utolsó sorban néhány tiszt 
vezetésre való alkalmatlansága109 következtében nemsokára a rendbon
tás és fegyelmezetlenség komoly hibái mutatkoztak meg. Különösen 
Medvenich százados magatartása ellen volt sok panasz beosztottjai ré 
széről. Nevezett gyáva viselkedése, erkölcstelen magatartása és dorbé-
zolása tiszttársai felháborodását váltotta ki és kijelentették, hogy nem 
szolgálnak vele együtt.110 Fellépésük hatására Medvenichet elmozdítot
ták beosztásából, és a fegyelem megszilárdítása céljából a légió főpa
rancsnoksága az addig igen hősiesen viselkedő, több dicséretben és ki
tüntetésben részesülő Klein Viktort nevezte ki a románok ellen harcoló 
3 század parancsnokává. 

Különösen az abrudbányai véres események kapcsán érték súlyos vá
dak a légiónak azt a három századát, amely tagja volt annak a sereg
nek, amellyel Hatvani őrnagy — aki a románokkal folytatott tárgyalás 
állásáról a kormány tájékoztatására Debrecenbe utazó Csutak őrnagy 
távollétét felhasználva — bűnös módon megtámadta a már megegye
zésre hajlamos románokat.111 A 3. században zendülés tört ki amiatt, 
hogy Liptay őrnagy Klein Viktor századost11'- némely rendetlenségéért 
megfenyítette, és nevezett százados a zendülést még csak bujtogatta.113 

107 Kle in Viktor címzetes százados márc ius 23-án azt je lente t te Körösbányáró l Gi ronnak , 
hogy a legénység fele mezí t láb já r , mer t a hegyvidék tönkre te t t e a lábbeli t . A pót lás igen 
lassú lehetet t , m e r t egy h ó n a p p a l később , ápr i l i s 25-én, i sméte l ten lábbeli és r u h á z a t k i 
u ta lásá t k é r t e az e lhasználódot t helyet t . 

A rossz fegyverekre K a r l Andre főhadnagy panaszkodot t . Ugyancsak ő április 7-i j e 
len tésében a szoka t l an hegy i levegő mel le t t a rossz e l lá tásban lá t ta a n a g y s z á m ú megbe 
tegedések okát . 

108 A zsoldkérdés egyik fájó pont ja volt a légiónak. Kívánságuk az volt, hogy a légionis ták 
nap i 16 k r a j c á r zsoldot k a p j n a k , ezt azonban a m a g y a r k o r m á n y n e m engedélyezte, nehogy 
emiat t e légedet lenség ke le tkezzék a honvédse regben , ahol a honvédek csupán napi 8 k ra jcá r 
zsoldban részesül tek. 

Az Erdé lyben harco ló legénység nap i 8 k ra j cá ré r t n e m aka r t t ovábbra is Erdé lyben 
m a r a d n i . A pa rancsnokság engedélyezte az e lvonulásukat , mivel azonban a legénység fenn 
a k a r t a tartami a légió becsületét , oly ha t á roza to t hoztak , hogy a légió főpa rancsnokságának 
tovább i u tas í tásá ig n e m fogadnak el pénzt, h a n e m nap i i/„font hússa l és kenyé radagga l to
v á b b r a is h e l y ü k ö n m a r a d n a k . Különösen azt sére lmezte a légió, hogy a tiroli vadászok a 
toborzások a lka lmáva l 24 far in t foglalót és nap i 16 k ra j cá r zsoldot ígértek, minek követ 
kez tében az újoncok szíveseEben á l l tak közéjük, min t a Német Légióba, mely csak napi 8 

k ra j cá r t tudot t biztosí tani . 
Az elégedet lenséget még csak fokozta az, hogy a légión belül sem volt egységes a zsold. 

A Görgei p a r a n c s n o k s á g á h o z tar tozó századok legénysége m e g k a p t a a 16 kra jcár t , a többi 
azonban nem. 

109 HL. 1848/1849. 27/251. 
110 Csutak Kálmánnak Kossuthhoz küldött jelentéséből más kép rajzolódik ki Medvenich 

századosról. Csutak ily jellemzést adott róla: hazám és nemzetemnek soha jobb s bát
rabb s hűebb, valamint elszántabb őszinte katonát nem óhajtok . . ." (OL. Honvédelmi Mi
nisztérium ált. iratok. 1849:7979). A század és parancsnoka közötti ellentét okát az utóbbi 
magyar nemzetiségében látta. A fenti jellemzésnek némiképpen ellentmond az ,,Aradi fog
ságom alatt írt adatok az 1848/49. évi szabadságharc, különösen az Erdély havasai ellen 
vezetett hadjáratról" című visszaemlékezésében róla adott kép (114. o.), mely szerint Med
venich igen nyers és durva ember volt, és ezért a század legénysége két ízben is meg 
akart szökni. 

111 Gelioh Richárd bár négy századról tesz említést, valószínűbb, hogy csupán három 
század volt ott. Ezt valószínűsíti az, hogy a légió iratai között csak a 3., 5. és 6. századnak 
van veszteségi kimutatása, és Giron Péter is a magyar hadügyminisztériumhoz intézett jú
nius 20-i jelentésében a fenti századokról tesz csak említést. Gracza 600 főre teszi a légio
nisták számát. 

112 Mosonban született 1819-ben. Négy évig a Károly főherceg gyalogságnál teljesített 
szolgálatot. Utolsó rendfokozata őrmester volt. A szabadságharcban parancsnokai bátorságát 
több ízben kiemelték. . 

113 A zendülésről Hatvani őrnagy tájékoztatta a légió főparancsnokságát május 14-én. A 
vétkesként feltüntetett Klein százados a hadügyminisztériumnak küldött jelentésében más
ként számolt be az eseményekről. Klein gyávasággal vádolta Liptayt és azzal, hogy május 8-án 
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A Hatvani első balszerencsés kimenetelű fellépése után erősítésül kül
dött két német század fegyelmi helyzete sem volt jobb az előbbinél: 
egymásra fogtak fegyvert.114 Simonffy alezredes115 vádja még súlyosabb 
volt, egyenesen a Német Légiót okolta azzal, hogy fegyelmezetlenségé
vel előidézőjévé vált a románok leverésére kirendelt magyar sereg vesz
tének.116 Hatvani esztelen támadása következtében a magyar sereg vesz
tesége csaknem 5450 fő volt,117 és a légió három százada is csaknem tel
jesen elvérzett. A 3., 5. és 6. század összesített 345 fős kivonulási létszá
mával szemben mindössze 137 fő tért vissza Nagyváradra, 208 légionis
ta elesett.118 Klein százados megsebesült, Kallmann és Preissl119^ száza
dosok pedig, hogy meg ne szegjék esküjüket, mely szerint élve nem 
adják magukat ellenség kezébe, önkezükkel vetettek véget életüknek.120 

Kossuth Lajos Simonffy alezredes jelentése alapján május 29-én azt 
az utasítást adta a hadügyminisztériumnak, hogy a légió maradékát ál
lítsa hadbíróság elé, oszlassa fel a sereget, és Girontól vonja vissza a 
légió felállítására vonatkozó engedélyt.121 

A légió szénthullásában — számos egyéb tényező mellett — nagy 
szerepe volt a főparancsnokság egységes, következetes irányítása hiá
nyának, amely a századok szétszórtsága miatt nem valósulhatott meg, 
de Giron bábolnai sebesülése is akadályozta ennek létrejöttét. Felépülé
se után február 14-én kérte elsőízben Kossuthtól, hogy a különböző csa
patokhoz beosztott légióját összevonhassa.122 Ennek megvalósítása azon
ban eredménytelen volt annak ellenére, hogy a hadügyminisztérium 
háromszor is engedélyezte.123 Az eredménytelenség láttára Giron a né-

visszavonulási pa rancsáva l kiszolgál tat ta a r o m á n o k n a k A b r u d b á n y a védte len lakoságát , míg 
ő ezzel szemben századával p a r a n c s né lkül s zembe száll t .az ellenséggel, és a Liptaytól k a 
pot t p a r a n c s el lenére sem vonul t vissza, nehogy a r o m á n o k tönk re t egyék a város t és lakóit 
k i rabol ják . L ip tay ő rnagy ezért c suka t ta le. (HL. 1848/1849. 27,452, 27/272.) 

114 BEL. 1848/1849. 27/452. 
115 1790-ben szüle te t t Üjfalun. 1849 feb ruá r j ában ő r n a g y k é n t a b iha r i nemzetőrséghez kerü l t . 
116 Kossuth Lajos ö s szes Munká i . XV. köt . 423—424. o. — À felelős személyek felelőssége 

csökken tésének ny i lván nagy szerepe volt az erősen eltúlzott áll í tás megszüle tésében. — 
Simonffy a lezredes je lentése K o s s u t h n a k a hadügymin i sz t é r iumhoz intézet t u tas í tásából 
i smer t . 

117 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi ha rca . III . köt . 107. o. 
118 Giron P é t e r a m a g y a r hadügymin i sz t é r iumhoz intézett je lentésében csupán 70 légionista 

visszaérkezéséről tudot t , ak iknek nagy része sebesül t volt. (HL. 1848/1849. 33/541.) 
119 Pes ten születet t 1821-ben. Tagja volt a nemzet i gá rdának . Korább i foglalkozása tech

n ikus volt. A minősí tés szer int az erdély i h a r c o k b a n bá to r ságáva l tűn t ki . 
120 Giron je len tésében u ta l a r ra , hogy a ké t megneveze t t századoson k ívü l több tiszt is 

volt, ak i élve n e m adta m e g m a g á t az e l lenségnek. 
Ezt támasz t ja alá Gracza György is, ak i ifj. K e m é n y Is tván Feke te Könyv c ímű m u n 

kájából a köve tkezőke t idézi : „Tény, hogy a n é m e t légió tagjai , nehogy az o láhok kezébe 
kerü l jenek , közös e lha tározássa l egymás t lövöldözték agyon . " (Gracza György: Az 1848—49-i 
Magyar s z a b a d s á g h a r c tö r t éne te . Budapes t , Latmpel Róbert , 1894. IV. köt . 436. o.) — Gracza 
igen e l i smerően nyi la tkozot t a légió m a g a t a r t á s á r ó l a má jus 9-i a b r u d b á n y a i c sa tában . Vé
l eménye szerint . „Ha nincs ott a vitéz n é m e t l ég ió : e lpusztul az egész sereg . így azonban 
r o p p a n t erőfeszítéssel ke resz tü lvág ták m a g o k a t . " (Gracza: i. m. IV. köt . 433. o.) 

Gelich Richárd — ta lán némi túlzással — n é m e l y e k gyávaságá t az egész légióra vonat 
kozta t ta . „E halálfejes hősöknek — írja — n e m lett volna szabad megkegye lmezni , és m a 
gától ér thetőleg, kegye lme t el nem fogadni, de a légió nagy része m á r az első visszavonulási 
csa tában elfogatta m a g á t . " (Gelich R.: i. m. I. kö t . 454. o.) 

Az igazság va lahol a ké t e g y m á s n a k e l len tmondó vé lemény közöt t lehet , h iszen mind a 
bá to r he ly tá l lás ra , m ind a megfu tamodás ra v a n n a k ada tok . 

121 Az u tas í tás a m a pont ja , hogy a Bécsi Légió kivételével va l amenny i n é m e t légiót fel 
ke l f oszlatni , e l len tmond az u t a s í t á snak az o láhok ellen harcoló légió feloszlatásáról szóló 
részével, m e l y sze r in t csak a külországi n é m e t m e n e k ü l t e k m a r a d h a t n a k m e g a Néme t 
Légiónál . i ', j» 1 •! 

122 HL. Os. k i r . pest i had i tö rvényszék , 1849—2/217. 
123 H L . 1848/1849. 29/353Í. 
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met és lengyel légió egyesítésének a megvalósítására törekedett. E cél
ból Romuald Zurovskin keresztül kapcsolatot teremtett Wysockival, aki 
örömmel fogadta a két légió egyesítésének tervét, azonban ezt csupán a 
magyar hadügyminisztérium engedélye alapján tartotta keresztülvihe-
tőnek.124 Ismeretlen okok miatt azonban ezt sem sikerült megvalósíta
nia.125 Wysocki mellett arra is tett kísérletet, hogy a légió egy testté ösz-
szevonva Bem parancsnoksága alá kerüljön, és kérte, hogy járjon el a 
hadügyminisztériumnál az egyesítés ügyében.120 

A Giron ellen felhozott panaszok alapján Görgei márciusban vizsgá
latot rendelt el ellene. A vizsgálat főként bábolnai szerepének a tisztá
zására szorítkozott, amit azonban feltehetően nem tudtak megnyugtató 
módon lezárni,127 mert júniusban a hadügyminisztérium ama vádak 
alóli tisztázásra szólította fel, hogy Kocson miért szidta a kormányt, Bá
bolnán miért hagyta el önhatalmúlag a hadsereget,128 továbbá arra uta
sította, hogy terjessze be a minisztériumba a légió felszerelésére és 
egyéb szükségletei fedezésére felvett összegekről a számadást.129 Giron 
a vádak alóli tisztázása céljából ismételten hadbíróság összeállítását kér
te,1'50 azonban tárgyalásra az időpont többszöri kitűzése ellenére sem ke
rült sor.131 Giron a tárgyalások állandó elhalasztását személyes sérelem
nek vette, és ezért a hadügyminisztériumból nyugdíjaztatását vagy el
bocsátását kérte, hogy tovább tudja folytatni katonai pályáját.132 A had
ügyminisztérium július 23-án hozzájárult a magyar hadseregből való 
elbocsátásához, és megszüntette az ellene indított eljárást is.133 

Hogy Giront személy szerint milyen felelősség terhelte a légióban be
következett zavarokért, és hogy rendelkezett-e egy ilyen csapat vezeté
séhez és irányításához szükséges katonai ismeretekkel, továbbá emberi 
magatartása alkalmassá tette-e a főparancsnoki szerep betöltésére, ne
hezen állapítható meg. Ami a katonai ismereteit illeti, valószínűnek lát
szik, hogy a porosz hadsereg tagjaként, valamint a francia idegenlégió
ban teljesített szolgálata idején szert tehetett ilyenekre, de a Görgei el
len szerkesztett gúnyirata is katonai dolgokban való tisztánlátásra enged 
következtetni. ly* Harctéren azonban nem adta ennek tanújelét, mivel — 
akár a bábolnai sebesülése, akár más okok miatt — nem vezényelte 
csapatait, habár a légió koncentrálása ügyében Kossuthoz intézett kérel-

124 HL. 1848/1849. 21/339. 
125 Giron még július 12-én is az egyesülésre tett javaslatot Wysockinak, mivel — véle

ménye szerint — a Német Légiónak az ő főparancsnoksága alá helyezése lenne az egyedüli 
eszköz arra, hogy Németországot ne érje sérelem a magyar kormánynak a légiót feloszlató 
rendelkezése miatt (HL. 1848/1849. 32/336). 

126 HL. 1848/1849. 29/353Í. — B e m állásfoglalása az ügyben nem ismer t . 
127 Ensel tábori főhadbíró március 24-én terjesztette fel Görgeinek a vizsgálat tanúvallomási 

jegyzőkönyvét. 
128 HL. 1848/1849. 32/12. 
129 Uo. 32/10. 
130 u o . 30/371, 33/541, 34/483. 
131 Uo. 36/72. 
132 Uo. 
133 Uo. 39/201. 
134 HL. 1848/1849. 50/11. — A gúny i r a tban hibázta t ja Görgeit , amiér t a megver t osztrák se

reg üldözése helyett Budát ostromolta, holott az üldözés megteremtette volna a különböző 
Habsburg-ellenes erők összefogásának a lehetőségét, ami feltétlenül a Habsburg-ház bukását 
vonta volna maga után. 
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mében arra tett ígéretet,' hogy a csapatok összevonása után február vé
gén átveszi felettük a parancsnokságot, és az ellenség ellen vezeti őket.135 

Emberi magatartására vonatkozóan is ellentétesek az adatok. Tiszt
jei jelentéseiből és irataiból az derül ki, hogy — egy-két kivétellel — 
nemcsak szerették, hanem végtelenül tisztelték is, és atyjuknak tekin
tették. E ragaszkodást bizonyítja a 3. zászlóalj tisztikara is, amikor Gi
ron leváltásakor annak közlését kérte a hadsereg-főparancsnokságtól, 
hogy a véleménye szerint ártatlan és Magyarország szabadságáért még 
az egészségét is feláldozó férfit miért fosztották meg a légió főparancs
nokságától?136 Stein ezredes Kossuthhoz intézett már említett jelentésé
ben — az előbbiekkel ellentétben — kalandornak nevezte, akinek Nagy
várad nyugodt élete jobban tetszik a harci zajnál.137 Hasonló véleménye 
volt róla a feljelentést tevő Bergernek és Danzingernek, valamint 
Thomsdorf Ágostonnak is.138 Giron életútja mozgalmasság szempontjá
ból valóban életútja lehetett egy kalandornak is, meg egy szabadság
harcosnak is. Nehezen képzelhető azonban el, hogy valaki csupán ka
landorságból különböző forradalmakban és szabadságharcokban vegyen 
részt.139 Megmaradt jelentései, parancsai és levelei is arról tanúskodnak, 
hogy írójuk a szabadság kedvelője és a zsarnokság s elnyomás gyűlölője 
volt. Az osztrákok a forradalom rendkívül tevékeny eszközének és a 
trón ádáz ellenségének tartották, aki tanácsaival, fegyverrel és minden 
tevékenykedésével támogatta Magyarország elszakadását Ausztriától.140 

És ilyen tevékenységért az osztrák hadbíróság csak egy büntetést is
mert : a halált.141 Ha voltak is hibái és emberi gyengéi, ezek elenyészők 
voltak ahhoz az áldozathoz képest, amit a magyar szabadságért hozott, 
hiszen a legdrágábbat áldozta fel, amit ember csak feláldozhat: az életét. 

Gironnak a főparancsnokságtól való megfosztásával egyidejűleg Gör-
gei Thomsdorf őrnagyot utasította arra, hogy vegye át a légió főpa
rancsnokságát.142 Thomsdorf143 májusban egy portyázó csapat alakitá-

135 HL. Cs. kir. pesti haditörvényszék, 1849/2/217. — A bábolnai esetet kivéve csak Budavár 
visszafoglalásakor vett részt harcban. 

136 H L . 1848/1849, 30/371. 
137 U o . 24/125. 
138 Thomsdorf hadbírósági vallomásában azt állította Gironról, hogy jellemtelen ember, 

aki minden képesség híján van, és Magyarországon azért lett alezredes, mert Csányi 
László kormánybiztost különféle ígéretekkel megnyerte a maga számára. A légió főpa
rancsnokságától tudatlansága miatt fosztották meg. 

139 A bécsi felkelésen és a magyar szabadságharcon kívül feltehetően az 1830. évi bel
giumi forradalomban is részt vett, ugyanis a Berger és Danzinger által felihozott vádak 
alóli tisztázás céljából szerkesztett beadványban azt írta önmagáról, hogy neve az antverpeni 
csatából Is ismert (HL. 1848/1849, 6/381.). 

140 HL. Cs. kir. pesti haditörvényszék, 1849—2/217. 
141 Glront az osztrák hadbíróság vagyonának elkobzása mellett kötél általi halálra ítélte, 

amit 1849. október 20-án a Neugebäude mellett (Holzplatz) reggel il2l órakor végrehajtottak. 
Heinrich Ritter von Lewitschnigg Kossuth und seine Bannerschaft című munkájában azt 

írja róla, hogy kivégzésekor bátorsága csodálatos volt, lelkinyugalmát a legvégső pillanatig 
megőrizte, és mikor a kötelet a nyakába akasztották, még egyszer nyugodtan és barátsá
gosan teKintett Woronieczkyre és Abancourtra, akik sorsában megelőzték őt. 

"ľ'2 HL. 1848/1849. 29/513. — Az utasítás kelte: május 24. Görgei már Thomsdorf főparancs-
noki kinevezése előtt is támogatta azokat a német tiszteket, akik szemben álltak Gironnal. 
Weiss századost, aki Reichhart százados szeriint kijelentette, hogy nem hajlandó Giron pa
rancsnoksága alatt szolgálni, áprilisban a légió parancsnokává nevezte ki. (Nemcsak a teljes, 
tbbb zászlóaljból álló egységet nevezték légiónak, hanem annak különböző, egymástól füg
getlenül Tevékenykedő alegységeit is. Jelen esetben valószínűleg az 1—2. század parancs
nokává történő kinevezéséről lehetett sző.) 

143 Thomsdorf Ágoston Gottinban (Mecklenburg-Schwerin) született. 1837-ben lépett ka
détként a Miklós huszárokhoz. 1848 júniusában ezredével Brzezanyból Magyarországra jött. 
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sának tervét nyújtotta be Kossuthnak, aki azt igen felkarolta.144 Kossuth 
Görgeihez küldött levelében vázolta a tervezett csapat szervezésére vo
natkozó elképzeléseit. A sereg zömét a Pesten toborzott német újoncok 
alkották volna, kiegészülve a Győr megyében és a Bakonyban jelent
kező önkéntesekkel. A tisztek és altisztek a Bécsi Légió 24 főnyi mara
dékából kerültek volna ki. A seregnek lovasokkal való ellátását Görgei 
feladatává tette.145 A portyázó csapat megalakulására és tevékenységére 
nincsenek adatok. Valószínű, hogy a főparancsnokság átvétele után a 
toborzott önkénteseket a légió 2. és 3. zászlóaljához csatolták.140 

A sikeres pesti toborzások eredményeként június közepére jelentősen 
megnőtt a 2. és 3. zászlóalj állománya. A 2. zászlóalj — melynek pa
rancsnoka Uetz Antal lett — összlétszáma tisztek nélkül 323 fő volt, 
közülük 216 külföldi. A 3. zászlóalj parancsnokává Reinfeldet nevezték 
ki, aki korábban a Bécsi Légió parancsnoka volt. E zászlóalj állománya 
494 főre nőtt, közülük 180 volt a külföldi légionisták száma.147 Pest vá
rosparancsnoka, Schweidel tábornok, a hadügyminisztériumnak küldött 
jelentésében a légió összállományaként 812 főt tüntetett fel, akik közül 
510 magyarországi születésű. 302 fő pedig külföldi származású volt.148 

A két zászlóalj tagjai június 12-én gyűltek össze eskütételre149 a Neuge
bäude egy termében Thomsdorf őrnagy, valamint a főtisztek jelenlété
ben.150 Az esküt megelőzően ünnepélyesen kijelentették, hogy önkéntes 
elhatározásból reguláris katonákként akarnak Magyarországon a sza
badság érdekében szolgálni és harcolni, s a honvédektől eltérő semmi
lyen megkülönböztető előnyre sem tartanak igényt. Kérésük csupán az 
volt, hogy német alakulatként tevékenykedhessenek német vezénylet 
alatt.151 

Az eskütételről szóló jelentést Pest városparancsnoka azzal a zára
dékkal küldte tovább a hadügyminisztériumnak, hogy minél előbb ke
rüljön a légió az ellenség elé, mivel csak csekély helyőrségi szolgálatot 
látott el.152 Rövidesen intézkedések történtek a felszerelésre és kikép-

Letette az esküt a magyar alkotmányra, és részt vett a magyar szabadságharcban. 1849. má
jus 10-én őrnaggyá nevezték ki, és ugyanezen hónap 24-én Görgei arra utasította, hogy vegye 
át Girontól a Német Légió főparancsnokságát, s tisztítsa meg a légiót a kalandoroktól. 
Thomsdorfot inkább az események sodorták a szabadságért küzdő magyar hadseregbe, sem
mint a meggyőződése. Az osztrák hadbíróságon tett tanúvallomása szerint azt remélte, hogy 
Görgei békét köt az osztrákokkal. A hadbíróság előtt azt kérte, hogy legalább altisztként 
maradhasson meg az osztrák hadseregnél, mivel szívvel-lélekkel osztrák katona. 

144 Thomsdorf tervezetének címe: Ansichten über die Verwendung ernes Streif-Corps, 
fliegendes Corps, dessen Thätigkeit namentlich auf die feindliche Grenze gerichtet ist. 

145 Kossuth Lajos összes Munkái , XV. köt . 171 /a, 311—312. o. 
146 1849. má jus 2-án a Pes t e r Zei tung 967. s zámában je lent meg Reichhar t százados alá í rá

sával egy belépési felhívás a légió gyalogságához. A Thomsdorf-féle por tyázó csapat meg
a lak í t á sának te rvénél ny i lván ezekre a német ajkú ú joncokra u ta l t Kossuth , hiszen a Giron-
féle légió számára ekkor m á r tilos volt m i n d e n n e m ű toborzás , ami t a hadügyminisz té r ium 
m á j u s 20-án Pes t r e is érvényesí te t t . 

147 OL. Honvédelmi Minisztérium ált. iratok. 1849:20 311. 
148 Uo. 1849:21 753. 
149 Az eskü letételtől csupán néhányan vonakodtak, 22 fő nem akart szolgálatot teljesíteni. 
150 A két zászlóalj tisztjeinek száma Thomsdorf on kívül ekkor 25 fő volt, akikhez meg 

3 orvos járult. 
151 OL. Honvédelmi Minisztérium ált. iratok. 1849:20 311. 
152 Uo. 
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zésre is. Június 18-án a 3. zászlóalj 450 csappantyús puskát vett át az 
óbudai fegyverbizottságtól a legénység kiképzése céljából.153 A légió fe
letti szemle megtartására Meszlényi ezredes kapott utasítást. Meszlényi 
ezredes a légiót tökéletesen felszereltnek találta, csupán köpenyben 
volt hiány. Fegyverrel való ellátottság szempontjából már rosszabb volt 
a helyzet. 310 puska hiányzott, 150 pedig használhatatlan volt, ami a 
légió akkor megadott 771 fős létszámához viszonyítva igen rossz arányt 
jelent. Ennek ellenére bármely órában elindíthatónak tartotta.154 A had
ügyminisztérium június 22-én kiadott rendelkezésével megszűnt a Né
met Légió elnevezés, valamint a június 12-i eskü letétele után használt 
Deutsche Honvéd elnevezés is, és 126-os számmal a honvédzászlóaljak 
közé iktatták.155 

Görgei azt jelölte meg Thomsdorf egyik feladatául, hogy tisztítsa meg 
a légiót a kalandoroktól, amit Thomsdorf saját állítása szerint el is ért 
azzal, hogy néhány izgatót eltávolított.156 Hogy valójában sikerült-e
visszaállítani a légió fegyelmét és harcértékét, kétséges. Aki maga is azt 
várta, hogy a magyar hadsereg megadja magát,157 nemigen volt alkal
mas e feladat végrehajtására. 

A légióra ezután már csak igen gyér adatok vannak. Szemere Berta
lan június 21-én arról számolt be Kossuthnak,-hogy a Német Légiót egy 
gőzösön Bajára irányította,158 június 25-án pedig Kossuth azt közölte a 
hadügyminisztériummal, hogy beleegyezik a légiónak Inczédy alezre
des1 5 9 által javasolt feloszlatásába.160 

A Német Légiót rövid fennállása alatt hősi helytállások és megingá
sok, nagyszerű tettek és kicsinyes megnyilvánulások jellemezték. Te
vékenysége mérlegének megvonásához azonban nem elegendő ezek egy
más mellé állítása, hiszen a ma embere számára a ténylegesen nyújtott 
és nem lebecsülendő fegyveres támogatásnál sokkal nagyobb a magyar 
szabadságért küzdő Német Légió erkölcsi jelentősége. A magyar nép 
történelmét később oly tragikusan befolyásoló Németország másik olda
lát mutatják meg, azt az oldalát, amely a szabadságért küzdött és az em
beri haladás ügyét szolgálta. 

A magyar szabadságharc bukása megfosztotta a Német Légió tagjait 
annak a reménynek a megvalósulásától, amiért fegyvert fogtak. Harcuk 
mégsem volt hiábavaló. Kiömlő vérük hozzájárult a magyar és az em
beri szabadság virágának szárba szökkenéséhez, működésük pedig az 
azóta testvéri közösségben élő Magyar Népköztársaság és Német De
mokratikus Köztársaság népe múltjának egyik haladó kapcsolatát jelen
ti, és jövőjének egyik összekötő kapcsává válik. 

153 U o . 
154 Uo. 1849:21 753. — A szemle jún ius 21-én vagy 22-én volt. 
155 Uo. 
156 HL. Cs. kir. aradi rendkívüli haditörvényszék, 1849—2/383. 
157 U o . 
158 Kossuth Lajos összes Munkái, XV. köt. 327., 562. o. 
159 Májusban vette át a parancsnokságot a bihari honvédek és egy szabadcsapat felett, 

akikkel Vaskóhnál megszállva tartotta az erdélyi határt a benyomuló románokkal szemben. 
Ehhez a szabadcsapathoz tartozott a Német Légió is. 

160 Kossuth Lajos összes Munkái, XV. köt. 346/c, 596. o. A feloszlatás valószínűleg csak 
a románok ellen harcoló alakulatokra vonatkozott, hiszen a II. és III. zászlóalj ekkor már a 
honvéd zászlóaljak közé tartozott. 
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Я К А Б БЁМ: 

О Р Г А Н И З А Ц И Я НЕМЕЦКОГО ЛЕГИОНА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ ВЕНГРОВ В 1848—1849 Г О Д А Х 

(Резюме) 

В своей работе автор указывает на то, что в боях освободительной войны Венгрии 
1848—1849 годов принимали участие также и бойцы уже подавленных к тому време
ни в Европе революций, которые поняли, что в Венгрии они сражаются против общего 
врага — произвола и тирании, и тем самым служат также и делу своего собственного 
народа. 

Значительную роль среди борцов за свободу Венгрии играли германские народы, 
большинство которых после разгрома октябрьской революции в Вене искало прибежи
ща в Венгрии. Одному из таких эмигрантов — Гирону Петеру Кошутом было поруче
но собрать их в Шопроне и организовать из них воинские части. В своем указе от 30 
ноября Кошутом для немецкого легиона былы обеспечены права, тождественные с вен
герской армией, а бойцам после завоевания свободы было обещено венгерское гра
жданство, или же они могли поступить в венгерскую армию с тем воинским званием, 
до которого они дослужились к концу войны. 

К середине декабря был сформирован легион в составе 200 человек, 16-го декабря 
он впервые вступил в бой с противником у Шопрона, затем выполнял различные бое
вые задачи в ходе отступления венгерской армии, и несколько его частей принимало 
участие и весеннем боевом походе. 

В начале 1849 года командование легиона перенесло свое местопребывание в Надь-
варад и здесь продолжало прервавшиеся в Пеште организационные работы. В резуль
тате успешной вербовки вскоре были сформированы 3—6 роты I батальона, и нача
лось также формирование 2-го батальона. 

Численный состав легиона весной 1849 года достигал уже до 1000 человек, затем 
в ходе вербовки, проводимой после повторного взятия столицы, он увеличился до 
1400—1500 человек. 

Сформированные в Надьвараде 3—7 роты участвовали в Трансильвании в боях с 
румынами. В начале они сражались героически, но об их дальнейшем поведении име
ются уже противоречивые данные. Их потери были весьма значительны. В кровопро
литных боях в Абрудбаня было убито 208 легионеров. 

Хотя точных данных о национальной принадлежности, гражданстве, занятиях и воз
расте членов легиона не имеется, однако о 2-ой и 4-ой ротах имеются в распоряжении 
весьма подробные росписи. С помощью их можно получить точное представление о 
составе обеих рот, который с большими или меньшими отклонениями отражает также 
и состав всего легиона. Автор подробно знакомит читателя с этими данными. 

Продолжению успешно начатой борьбы легиона в большой мере препятствовали — 
наряду с другими причинами — нарушения порядка и дисциплины, появившиеся в 
рядах легионеров. Частично по этим причинам, а отчасти за невыполнение приказа о 
вербовке 29 мая Кошут отдал распоряжение министру военных дел передать остаток 
воюющих в Трансильвании легионеров военному трибуналу, распустить их армию и 
аннулировать данное Гирону разрешение на создание легиона. Гирон в целях выясне
ния выдвинутых против него обвинений потребовал следствия военного трибунала по 
своему делу, однако вследствие неоднократной отсрочки его, подал заявление о демо
билизации из армии, которое было подписано министром военных дел 23 июля, и 
следствие начатое против Гирона было также прекращено. 

Одновременно с лишением Гирона прав главнокомандующего легиона был отдан 
приказ майору Гёргеи Томсдорфу о принятии командования легиономна себя. Томс-
дорф продолжал проводить организацию, оснащение и боевую подготовку 2 и 3 ба
тальонов. Общий численный состав обоих батальонов составлял 800 человек. Распоря
жением министерства военных дел от 22 июня Немецкий Легион был упразднен, и 
под номером 126 он был включен в состав хонведских батальонов. 
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Деятельность Немецкого Легиона за короткий период его существования характе
ризовалась героизм и колебаниями, беспримерной храбростью и недисциплинирован
ностью попеременно. И всё же мы должны с признанием и благоговением почтить 
память погибших легионеров, ибо они сражались за дело человеческого прогресса и 
проливали кровь за свободу Венгрии. 

JAKAB BÖHM: 

DIE ORGANIZATION DER DEUTSCHEN LEGION UND IHRE TÄTIGKEIT 
IM UNGARISCHEN FREIHEITSKAMPF VON 1848—1849 

Resümee 

Im ungarischen Freiheitskampf beteiligten sich Soldaten der besiegten Revolu
tionen Europas, die erkannten, dass sie auch an dieser Stelle gegen den gemein
samen Feind, gegen Despotismus und Tyrannei kämpfen und dadurch die Sache 
ihres eigenen Volkes dienen können. 

Unter den Kämpfern des ungarischen Freiheitskampfes spielten die Deutsch
sprachigen eine bedeutende Rolle, die sich nach der Besiegung der Wiener 
Revolution grösstenteils nach Ungarn flüchteten. Kossuth beauftragte Peter Giron 
aus diesen Flüchtlingen in Sopron eine militärische Formation zu bilden. In seiner 
Verordnung vom 30. November sicherte er dieselben Rechte der Legion, wie der 
ungarischen Armee, den Kämpfern stellte er die ungarische Staatsbürgerschaft in 
Aussicht, bzw. den Eintritt in die ungarische Armee mit dem bis Ende des 
Freiheitskampfes errungenen Rang. 

Die 200 Mitglieder zählende Legion kam am 16. Dezember bei Sopran zum 
erstenmal mit dem Feind in Kampfberührung. Zur Zeit des Rückzuges der unga
rischen Armee vollzogen die Legionisten verschiedene Kampftätigkeiten, einige 
Einheiten nahmen auch am Frühjahrsfeldzug teil. 

Anfang 1849 versetzte das Oberkommando der Legion sein Hauptquartier nach 
Nagyvárad und setzte die in Pest abgebrochene Organisationstätigkeit fort. Nach 
erfolgreicher Werbung wurden die 3—7. Kompanien des 1. Bataillons aufgestellt 
und es begann auch die Organisation des 2. Bataillons. 

Der Bestand der Legion war im Frühjahr 1949 ungefähr 1000 Mann, welche 
Zahl nach der Zurücknahme der Hauptstadt auf 1400—1500 stieg. 

Die in Nagyvárad aufgestellten 3—7. Kompanien wurden in Siebenbürgen gegen 
die Rumänen eingesetzt, wo sie sehr tapfer kämpften und hohe Verluste hatten. 
In den Kämpfen um Abrudbánya fanden 208 Legionisten den Heldentod. Über 
ihr späteres Benehmen befinden sich widerspruchsvolle Daten. Es gibt keine 
genaue Angaben über die Nationale Zugehörigkeit, Zuständigkeit, Beruf und 
Lebensalter der Legionisten oder Zusammensetzung der Legion, nur über die 2. 
und 4. Kompanie stehen sehr detaillierte Nachweise zur Verfügung, — die vom 
Autor eingehend analysiert werden i— und die mehr oder weniger die Zusammen
stellung der Legion widerspiegeln. 

Die Fortsetzung der erfolgreichen Kämpfe wird neben anderen Gründen von 
Disziplinarvergehen und Ordnungsstörungen in grossem Masse gehindert. Aus 
diesem Grund und teils aus dem Nichteinhalten der Werbungsinstruktionen gab 
Kossuth am 29. Mai eine Weisung dem Kriegsminister: die Reste der Formationen 
vor das Kriegsgericht zu stellen, die Legion aufzulösen und von Giron die Wer
bungs-Erlaubnis zurückzunehmen. Um die Rechtfertigung seiner Person bat Giron 
eine kriegsgerichtliche Untersuchung gegen sich selber, nach wiederholter Auf
schiebung seiner Bitte dankte er ab. Das Kriegsministerium gab am 23. Juli seine 
Beistimmung dazu und stellte das Vorgehen gegen ihn ein. 

Zu gleicher Zeit des Entziehens des Oberkommandos von Giron gab Görgei 
eine Weisung an Major Thomsdorf das Oberkommando der Legion zu über
nehmen, Thomsdorf setzte die Organisation, Ausrüstung und Ausbildung des 2. 
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und 3. Bataillons fort. Der Bestand der beiden Bataillone war etwa 800 Mann. 
Durch den Erlass des Kriegsministeriums vom 22. Juni wurde die Deutsche 
Legion aufgelöst und als 126. Bataillon in die Honvédarmee eingegliedert. 

Die Tätigkeit der Deutschen Legion kann während der Zeit ihres Bestehens mit 
heldenmütiger Standhaftigkeit, musterhafter Tapferkeit, aber auch mit Wanken 
und Mangel an Disziplin charakterisiert werden. Mit Anerkennung und Hoch-
audhtung denfken wir an die Totenkopf-Legionisten, die für die Sache des Fort
schrittes kämpften und für die ungarische Freiheit ihr Leben opferten. 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

A DEBRECENI ŐRZÁSZLÓALJ MEGALAKULÁSA 

Kun Ferenc 

A debreceni őrzászlóalj, vagy más néven 1. honvéd őrzászlóalj — a 
sajtóban akkoriban „Partizán Őrzászlóaljnak" is nevezték — az 1945 
elején formálódó Magyar Néphadsereg első fegyveres alakulata 1945. 
február 25-én jött létre Debrecenben.1 Fő feladata az itt működő Ideig
lenes Nemzeti Kormány fegyveres biztosítása, a kormányőrség ellátása 
volt. Az 1. honvéd őrzászlóalj 1945. március elsején ünnepélyes őrség
váltás keretében vette át az Ideiglenes Nemzeti Kormány védelmét az 
addig e feladatot ellátó szovjet katonai alakulatoktól.2 

Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése című könyvé
ben a következőket írja: „. . . a 6. hadosztály előtt már volt új magyar 
alegység Debrecenben, A Néplap 1945. március 3-án közölte, hogy a 
„Magyar Őrzászlóalj vette át a szolgálatot a minisztérium mellett." Ez 
az őrzászlóalj volt partizánokból alakult, akik már Magyarország felsza
badításának kezdete előtt felkészültek a német fasiszták elleni harcra és 
sokan közülük fegyverrel harcoltak népünk szabadságáért. 

Szmetena József nyugalmazott ezredes „A Magyar Néphadsereg első 
alegységének megalakulásáról" c. cikkében pedig a következőket olvas
hatjuk: 

„Debrecenben a régi hadsereg számozásának megfelelően működött a 
6. honvéd kerületi parancsnokság. A kerületi parancsnokság alárendelt
ségében került felállításra . . . az önálló őrzászlóalj . . . Az őrzászlóalj — 
látszámát tekintve — az abban az időben szervezés alatt levő új magyar 
hadsereg egészéhez viszonyítva nem volt számottevő. Azonban, ha fel
adatát és a zászlóalj összetételét, valamint a személyi állomány politikai 
aktivitását mérlegeljük, joggal és dicsekvés nélkül elmondhatjuk, hogy 
az 1945-ös kibontakozásban pár tunk egyik erőssége volt. Katonai fel
adatként . . . az őrzászlóalj azoknál a pártkormányzati és állami szervek-

1 Dr. Guba László és Dr. Borbiró László r. ezredesek visszaemlékezése alapján közölt 
adat. „Stange Béla főhadnagy február 27-én átvette tőlem a zlj. első ellátmányát, 15 806 pengő 
50 fillért, valamint 65 db olyan partizánigazolványt, ami szigorúan számadásosként volt ke
zelendő . . . " — írja visszaemlékezésében dr. Borbiró László. 

2 Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése es fejlődése. 1945—48. Budapest, 
zrínyi Katonai Kiadó. 1963. 68. o. ; Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1960. 45. o. 
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nél látta el az őrszolgálatot Debrecenben — az ország akkori központ
jában —, ahonnan a politikai, gazdasági és társadalmi újjászületés 1945 
elején elindult."3 

Ezek után megpróbáljuk feleleveníteni a debreceni őrzászlóalj létre
jöttének előzményeit, s ennek során választ adni arra, hogy mi tette le
hetővé az őrzászlóalj tagjainál ama tulajdonságok kialakulását, amelyek 
minden erről véleményt alkotó számára elismerten méltóvá tette őket 
megtisztelő feladatuk ellátására. 

Az őrzászlóalj előtörténete a Szovjetunióban az 1943—44-es években 
létrehozott antifasiszta és partizániskolákig, a háború éveiben a Szov
jetunó és Csehszlovákia területein fellángoló partizánharcokig nyúlik 
vissza. 

Azok a kommunisták, munkásmozgalmi harcosok, akiket a második 
világháború során szovjetellenes háborúba kényszerítettek, az első al
kalmat megragadták arra, hogy az igazságos önvédelmi harcát vívó 
Szovjetunió oldalára álljanak. Számukra, valamint azoknak a magyar 
katonáknak és tiszteknek részére, akik fogságba estek és meggyőződtek 
a fasizmus népellenes, reakciós jellegéről és készek voltak ez ellen fel
lépni, a szovjet hadvezetés módot nyújtott arra, hogy politikailag to
vábbképezzék magukat és önkéntes jelentkezés alapján részt vehesse
nek a fasizmus elleni fegyveres partizánharcokban. 

Főleg két ilyen kiképző, illetőleg továbbképző tábornak volt a máso
dik világháborúban kibontakozó magyar partizánmozgalom szempontjá
ból számottevő jelentősége. Az egyik a még 1943 májusában létrehozott 
krasznogorszki antifasiszta iskola, a másik az 1944 nyári és kora őszi 
hónapjaiban szervezett Kijev melletti Szvjatosinói partizánkiképző is
kola. A politikai kiképzést a Magyar Kommunista Párt Külföldi Bizott
sága szervezte, az oktatómunkában olyan elvtársak vettek részt, mint 
Andics Erzsébet, Rudas László, Fogarasi Béla egyetemi tanárok, Illés 
Béla, Révai József, Nógrádi Sándor. E csoport összetételét vizsgálva ar
ra következtetünk, hogy ebben az időszakban a párt minden erejét a 
fasizmus elleni harc sikeres megvívásának céljaira összpontosította és 
az egyéb feladatokat ennek rendelte alá. Az adott időszak lehetőségeit 
figyelembe véve e páratlanul magas színvonalú tanfolyamok elvégzése 
és a szovjet tisztek által vezetett katonai kiképzés befejezése után a ma
gyarok csoportjait mint ejtőernyős partizánokat vetették be a Szovjet
unió, Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország különböző harci 
térségeiben. Voltak közöttük, akik olyan közismert, tapasztalt szovjet 
parancsnokok egységében jár ták ki a gyakorlati partizániskolát, mint 
Naumov és Fjodorov, majd ezután újra bevetésre kerültek. így: Fábri 
József és Nógrádi Sándor egységét Szlovákiában: Úszta Gyula csoport
ját Kárpátukrajnában, Szőnyi Márton partizánalakulatát pedig Magyar
országon vetették be utoljára.4 

A magyar partizánmozgalom kibontakoztatásában, szervezésében és 
irányításában nagy szerepük volt a Szovjetunióban emigrációban levő 

3 Szmetena József: A Magyar Néphadsereg első alegységének megalakulásáról. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1961. l. sz. 

4 E partizáncsoportok történetéről részletes ismertetést találunk a Harcok, emlékek című 
cikkgyűjteményben. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1969. 
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olyan tizenkilences magyar kommunistáknak, mint Révész Géza, Gara-
sin Rudolf, Nógrádi Sándor és Vas Zoltán. 

Egy ilyen Szovjetunióban állomásozó magyar partizáncsoportból — 
más hozzájuk csatolt néhány kisebb csoporttal együtt — jött létre a ké
sőbb megalakuló debreceni őrzászlóalj egyik része. A kiképzés befeje
zése után az egység — 1944 október végén — a lengyelországi Szta-
niszló melletti Óprosivci faluban levő repülőtérnél várta bevetését. 
A front gyors előretörése folytán azonban erre már nem került sor. Kü
lönböző e térségben folytatott katonai feladatok megoldásában (biztosí
tás, ukrán fasiszta bandák felszámolása stb.) való részvétel után 1945 
februárjában a partizánalakulatot Debrecenbe vezényelték, ahová 17-én 
érkezett meg. 

Ezzel egy időben érkezett Debrecenbe a megalakuló kormányőrség 
másik részlege, a Dél-Szlovákiában A. M. Szagyilenko szovjet parancs
nok által vezetett nemzetközi partizánbrigádok egyik magyar cso
portja.5 

E csoport megalakulásának bár az előbbivel közös oka, de attól eltérő 
története van. A közös ok: az országunkat magával pusztulásba rántó 
német fasizmus elleni felháborodás. Megalakulása történetében pedig 
abban van eltérés, hogy az utóbbi csoport főleg olyan magyar tisztek
ből és katonákból jött létre, akiket a németek nyugatra akartak hurcol
ni, s mind távolabb kerültek hazájuktól akkor, amikor már az arcvonal 
magyar területen húzódott. A partizánparancsnokság irányítása mellett 
a szlovák kommunisták agitációt folytattak a magyar katonák között a 
partizánokhoz való csatlakozás érdekében, esetenként segítséget is 
nyújtottak az egyes partizánegységekhez való eljutásukhoz. A magyar 
katonák közül sokan elrejtőztek a kis hegyi falvakban, tanyákon, hogy 
megvárják a front átvonulását. Közben a Szagyilenko egységben már 
létrejött magyar csoport tagjai sorra kapcsolatot létesítettek ezekkel a 
katonákkal és az önként jelentkezők révén állandóan növelték csoport
juk létszámát. Voltak ebben az egységben olyan magyar katonák, akiket 
Lengyelországból akartak a németek Nyugatra vezényelni, de olyan le
ventekorban levő 16—18 éves — jóformán gyerekek — fiatalok is, akik 
Losoncról szöktek át a partizánokhoz, miután a németek elhurcolták 
őket hazulról. Az egység nagy tapasztalattal rendelkező, tehetséges tiszJ-. 
tek irányítása alatt állt. Maga Szagyilenko előzőleg Fjodorov egyik al
egységének volt a parancsnoka, majd a szvjatosinói partizánok kiképzé
sében vett részt mint oktató. Náluk találtak menedéket több, a fasiszták 
által szétvert partizáncsoport életben maradt tagjai. Így került ide a 
Keleti Ferenc, Fábri—Grubics és Szőnyi Márton vezette csoportok több 
tagja is. 

Az így megalakuló magyar egység jelentős és sikeres partizánakciók
ban vett részt anélkül, hogy bármilyen veszteséget szenvedett volna. 

S A. M. Szagyilenko parancsnoki munkájáról ismertetést találunk A. F. Fjodorov: Az 
utolsó tél című könyvében. Budapest, Magvető Kiadó—Kárpáti Kiadó, Budapest—Uzsgorod, 
1966. 30. és 422. o.; valamint Csehszlovákia felszabadításáról Konyev marsall szerkesztésében 
megjelent feldolgozásban 87., 133., 157., 292., 307. o. — Parancsnoksága alatt harcoló magyar 
egységről ismertetést találunk az Ogonjok, című folyóirat 1968. júliusi számában. (No.: 28. 17. 
o., valamint, a Napló 1969. szeptember 17-i számában, 8. o. 
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A csoport tagjainak biztonságérzetét a „Nagy Földdel" való intenzív 
kapcsolat is fokozta. Naponta érkeztek távírón a hadijelentések a 2. Uk
rán Front parancsnokságától, amelynek az egység alá volt rendelve. 
E jelentések a front gyors előrehaladásáról adtak számot. Rendszeresen 
érkezett az ejtőernyővel ledobott utánpótlás, amelyben a hadieszközök, 
élelmiszer, gyógyszer mellett még magyar nyelvű politikai sajtótermék 
is akadt. 

Anélkül, hogy ezt szervezetten irányították volna, az egységben rend
szeres politikai beszélgetések folytak, amelyek során az ilyen tapaszta
latokkal rendelkező, a munkásmozgalomban részt vett partizánok meg
osztották ismereteiket az egység többi tagjával. Ily módon a Debrecen
be érkező vonat utasai már eszmeileg-politikailag egybekovácsolódott, 
közös harcokban megedzett katonák voltak, akik minden tekintetben 
méltónak bizonyultak az új Magyarország Debrecenben székelő kormá
nya őrségének ellátására. 

A harmadik csoport, amely teljessé tette az őrzászlóalj at, február 
23-án érkezett Debrecenbe Moszkvából, és olyan volt hadifoglyokból 
állt, akik önként jelentkeztek a fasizmus elleni harcra." 

Az 1. honvéd őrzászlóalj történelmi jelentőségét csak akkor tudjuk 
kellőképpen értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy az egész második 
világháború folyamán Magyarországon minden fasizmus elleni katonai 
szervezkedést vérbe fojtottak, a kiugrási kísérletet meghiúsították. 
Ahogy ezt a „Honfoglalás" c. Tv. film is nagyon reálisan illusztrálta, az 
úri Magyarország társadalmi gátlásaiból következően nem volt képes 
szembefordulni a német fasizmussal még akkor sem, amikor a vele való 
szövetség már teljesen értelmetlenné, kilátástalanná vált. 

És ebben a történelmi szituációban a Szovjetunió internacionalista 
segítségének, a tizenkilences és negyvenötös magyar kommunista for
radalmárok akarata összeötvöződésének eredményeként megszületik a 
népi Magyarország első fegyveres alakulata, mely az ejtőernyős partizá
nokhoz méltó fegyelmezettséggel és bátorsággal nyújt biztos védelmet a 
fasisztáknak hadat üzenő Ideiglenes Nemzeti Kormány számára. 

Még három hónap sem telt el azóta, hogy meggyilkolták Kiss Jánost, 
Nagy Jenőt és Tárcsái Vilmost, már létezik az, amiért mártírhalált hal
tak: a demokratikus hadsereg első alakulata. A háború még az ország 
határain belül tombol, nemrég Szálasiék Mikepércs környékén ellenfor
radalmi banditákat dobtak le ejtőernyővel azzal a feladattal, hogy ak
názzák alá a pénzügyi palotát és robbantsák fel az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány épületét.7 

De Debrecenben mégis biztonság és béke van. Az őrzászlóalj on belül 
megkezdődik a pártszervezés és folytatódik az a politikai munka, mely 
nem is olyan régen az ukrajnai erdőkben és a dél-szlovákiai hegyekben 
indult meg. Ezt a munkát itt már a Magyar Kommunista Párt Debre
cenben működő Központi Vezetősége részéről Révész Géza, a párt kato
napolitikai osztályának vezetője irányította. Az őrzászlóalj mind több 
tagja kéri felvételét a pártba és kapja meg tagkönyvét a párt központi 

6 Lásd szmetena József idézett cikkét. 
"' Lásd: Napló, 1969. október 26. sz. 8. o. 
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vezetőségétől. Az őrzászlóalj ban sokszorított faliújság készül, amelyet 
kifüggesztenek a körletekben és őrhelyeken: az őrzászlóalj tagjai cikke
ket publikálnak a párt ekkori központi sajtóorgánumában, a Néplapban. 
Ezek az írások az új, demokratikus szellemet, a párt eszméit viszik át a 
köztudatba. Ez idői tájt a város új színképévé váltak az őrzászlóalj mun
kásmozgalmi, forradalmi dalokat és népdalokat énekelve menetelő al
egységei. 

Az őrzászlóalj feladatai közé tartozott az állandó fegyveres őrség ellá
tása a Pénzügyi Palotánál — ahol ekkor az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
működött —, valamint a miniszterek lakhelyei előtt. De feladata volt a 
hadseregnél és a lakosságnál fellépő esetleges ellenforradalmi kísérletek 
fegyveres elhárítása, a fontosabb közintézmények, bankok védelme, a 
lakosság biztonságának fenntartása, vasútbiztosítás stb. Ugyanekkor az 
őrzászlóalj szinte minden tagja önkéntes feladatának tekintette a lakos
ság között és a megalakuló hadseregben végzendő politikai felvilágosító 
munkát. Az őrzászlóalj tagjai e mellett fel voltak készülve szükség ese
tén a fasizmus elleni háborúban való további részvételre. 

Ha figyelembe vesszük azokat a történelmi körülményeket és közvet
len helyi feltételeket, amelyek közé az őrzászlóalj tagjai Debrecenben 
— a városon éppen hogy átvonuló front után — kerültek, kiderül, hogy 
feladataikat rendkívül nehéz helyzetben kellett ellátniuk. Azok a kato
nák, akik előzőleg a partizániskolán magas szintű marxista—leninista 
elméleti képzésben részesültek, majd a szovjet és szlovák partizánokkal 
közösen vívott fasizmus-ellenes harcok gyakorlatában tették magukévá 
a kommunista jellembeli és világnézeti tulajdonságokat, itt lépten-nyo
mon újra beleütköztek abba a gondolkodási és magatartási módba, 
amelynek embertelenségéről saját létük, életük példáján, emberi sorsok 
tömeges tragédiájának példáján győződtek meg és amelytől — éppen 
ezért — szívük mélyéig idegenkedtek. 

A helyzetet az is nehezítette, hogy a beidegződött régi szokásokat, 
magatartási módokat az elavulttá vált katonai jogszabályok gyűjtemé
nye, a „Szolgálati Szabályzat" is szentesítette. Mindezek ellen egyszerre 
kellett fellépniük azoknak, akik mind tudatilag, mind gyakorlatilag már 
túljutottak az ezeket a szokásokat és normákat érvényesítő viszonyo
kon. S fel is léptek ellene a lehetséges keretek között, mindenütt, ahol 
erre módjuk volt. 

Egységes, következetes fellépésük segítségével az őrzászlóalj tagjai 
sok olyan változást vívtak ki, melyek később általánossá váltak a Ma
gyar Néphadseregben. Ilyen volt pl. a nevelőtiszti intézmény, ami az őr-
zászlóaljban kezdetben spontánul alakult ki, az „úr" megszólítás meg
szüntetése: a régi „királyi" címer is megváltozott. E változásokért vívott 
eszmei harcról bizonyító dokumentumként szolgálnak a debreceni Nép
lap negyedszázaddal ezelőtti számaiban az őrzászlóalj tagjainak tollából 
megjelent cikkek, az őrzászlóalj faliújságjának a Hajdú-Bihar megyei 
pártbizottság archívumában őrzött kópiája és kéziratai.8 

8 Ezekről az anyagokról jelen cikk írója ismertetést közölt ar Alföld 1967. áprilisi számá
ban. 47. o. 

— 223 — 



A magyar kormánynak Budapestre való költözése után az őrzászlóalj 
egy részét szintén Budapestre vezényelték, másik része pedig a rendőr
séghez és a polgári élet különböző területeire került át. A Néplap 1Ö45. 
május 18-i száma a következőkben számol be a debreceni őrzászlóalj 
megszűnéséről : 

„Elvonult Debrecenből a Partizán Őrzászlóalj . . . " — tudósít a cikk 
címe. Az őrzászlóalj tagjai „magatartásukkal szavukkal, harcos dalaik
kal az új hadsereg szellemét nemcsak a függetlenségért fegyvert ragadó 
katonák előtt tették világossá, hanem azoknak is példát mutattak, akik 
munkával akarták és akarják felépíteni ezt az anyagban és szellemben 
egyaránt tönkretett országot. . ." 

„Akármi is történjék, ha a magyar népről és szabad emberi jogokról 
lesz szó, ha tetteket követelnek, erre a tűzben, vérben és szellemben 
megedzett csapatra a dolgozók, a magyar nép mindig biztosan számít
hat."9 

Az őrzászlóalj jelentős szerepet játszott néphadseregünk új politikai
ideológiai szellemének kialakításában. A felszabadulás után Debrecen
ben megalakult Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormánynak alárendelt 
első fegyveres katonai alakulat tradíciói továbbgyűrűztek, továbbfejlőd
tek néphadseregünkben, gyökeret vertek szocialista vívmányainkban. 

CJ Néplap, 1945. má jus 13. 
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A MODERN ARGENTIN HADSEREG LÉTREJÖTTÉNEK 
KÉRDÉSÉHEZ: CZETZ JÁNOS 

Änderte Ádám 

Czetz János1 nevét Bem erdélyi hadjáratáról írott könyve tette is
mertté.2 E műve az egyik legjobb forrrásunk az adott témáról — s még 
napjainkban is haszonnal forgatjuk.3 Hírnevét emelte, hogy Bem, fiatal 
táborkari főnökét, a 27 éves Czetzet, Nagyszeben bevétele után tábor
nokká léptette elő, majd Kossuth egy tartalékhadsereg szervezését és 
vezetését bízta rá. 

A szabadságharc bukása után emigrációba ment, mint annyi tiszttár
sa, s 1860-ban Argentínában telepedett meg. 

Hogy milyen helyet foglal el a magyar történelem egyes korszakai
nak közgondolkodásában, világképében Latin-Amerika, ma még nem 
ismerjük. Ugyanígy kevés adatunk van arról, hogy Latin-Amerika tör" 
ténetének egyes periódusában milyen szerepet játszottak magyar szár
mazású személyek. Ács Tivadar könyve4 az első ilyen igényű összefog
lalás volt 1944-ben, de műve nem jut túl a nevek regisztrálásán. A kér
dés sokkal több meglepetést rejt számunkra, mint gondolnánk. Ha csu
pán az 1848-as magyar emigráció történetét vizsgáljuk is, sok haszno& 
adattal bővíthetjük ismeretünket e témában.5 

Az 1860-as évek Argentínája a nemzetté válás folyamatának legfon
tosabb időszakába lépett. Rosas diktatúrája után a harc az ország egy
ségének megszilárdításáért, a gazdasági, politikai és kulturális előreha
ladásért jelentős feladatok elé állítja az országot. Harcok a szeparatiz
mus ellen, a Pampa, az indián földek meghódítása, éles harc az indiánok 

i Cikkünk Czetz János Mis Memóriás című kiadatlan spanyol nyelvű emlékirata alapján 
készült, amelynek utolsó része Argentínában töltött éveit beszéli el. Megtalálható: Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára: Fol. Hisp. 2. jelzet alatt. 

2 Magyarul 1868-ban jelen meg. Czetz János: Bem hadjárata 1849-ben címmel német ere
detiből fordítva. 

3 Pl. Dienes András: Az utolsó év. Budapest, 1962. Petőfiről írott könyve. 
4 Acs Tivadar: Magyarok Latin-Amerikában, Budapest, 1944. 
5 Már 1851-ben pl. Kubában Narciso Lopez tábornok felkelésében száznál több magyar 

honvéd vett részt. Prágay János, komáromi alezredes volt vezérkari főnöke. (Vö. Szabad 
Magyar Szemle [Havanna], 1944. március 20. számát, [kubai magyar emigráns lap]). 
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ellen, vasút- és távíróvonalak építése, határkérdések, s az ezekkel kap
csolatos földmérő- és térképészeti munkák sok feladatot adnak ország 
számára, s jó működési lehetőségeket a szakképzett, mérésekben, térké
pezésben, műszaki kérdésekben, hadszervezésben járatos katonatiszt 
számára — s így Czetz számára is.6 Természetesen Czetz bevándorlása 
esetén nem elszigetelt jelenségről van szó. A XIX. század közepének 
Európájából egyre többen vándorolnak Amerikába. S nemcsak a levert 
forradalmak emigránsai — az ellenforradalmi terror elől —, hanem 
egyre növekvő számban Európa szegény, illetve proletár tömegei is. 
E bevándorlás kezdeti szakaszában vagyunk a hatvanas években : 

1857—60 közt 11,1 ezer 
1861—70 közt 76,6 ezer ember vándorolt Argentínába.7 S bár a nehéz 

életkörülmények és egyéb problémák miatt a bevándoroltak közül na
gyon sokan más országokban telepedtek meg végleg (USA, Kanada, 
Ausztrália), az Európából bevándorolt népesség egyre gyorsabb ütem
ben nőtt, s csupán 1860-ban 39 ezerrel nőtt Argentína lakossága,8 s ha 
Sarmiento elnökségének 6 évét nézzük, 300 ezerrel.0 

Amikor Czetz János 1869-ban Argentínába érkezik,10 az ország éppen 
a polgárháború küszöbén áll, s csakhamar kitör a harc a konföderáció 
és Buenos Aires között. Derqui elnök, a belső provinciák képviselője, 
Buenos Aires visszaszorítására törekedett, s egy, a vámok jövedelmé
nek Buenos Airestől történő elvételét elrendelő dekrétuma miatt kitör 
a háborúskodás. A harc Buenos Aires győzelmével végződik, s Mitre 
tábornok vezetése alatt létrejön az egységes argentin állam.11 A har
cokban Czetz nem vesz részt, mert Buenos Aires ellen kellene harcolnia, 
s ott van családja. így az első években tapasztalatait mint földmérő ka
matoztatja. Estanciák fölmérésével, kimérésével foglalkozik. Szakértel
mét megbecsülik, s nagy hírnévre tesz szert. Ügy tűnik, ez az az idő
szak, amikor az argentin uralkodó osztály földbirtokos-katonai csoport
jaival a kapcsolata megerősödik. E körből szerez barátokat is.12 A kap
csolatok eredményeként nevezik ki ezredessé, s azzal a feladattal bízzák 
meg, hogy a hadseregen belül hozzon létre hadmérnöki csoportot, amely 
főképpen térképezéssel, a határvonalak kijelölésével foglalkozik. A ki
váló káderekkei nem nagyon rendelkező hadseregben a paraguayi há
ború kirobbanásakor egy árkászhadtest megalakításával és vezetésével 
bízzák meg, majd fiatal tisztek műszaki képzésével foglalkozik, s készíti 
őket fel műszaki-katonai feladatokra.1'1 Az argentin hadsereg vezetői 
kezdettől fogva jól látták, hogyan tudják Czetz tapasztalatait felhasz
nálni. A katonai káderek nevelése Czetz tevékenységében végig jelentős 
helyet foglalt el. 

6 Vö. Ocserki isztorii Argent ínu , Moszkva, 1961. 168—204. o. 
" Germani: Es t ruc tu ra social de la Argent ina , Buenos Aires, 1955. 82. o. 
P Ocserki . . . 174. o. 
9 F. Luna: Yrigoyen, Buenos Aires, 1954. 29. o. idézi Ocserki . . . 208. o. 
10 A Mis Memór iás je lentős része, a 104. oldalig, amely életét 1860-ig tárgyal ja , s z á m u n k r a 

je len esetben érdekte len . Egyébként Czetz J á n o s t Lucio Mansilla hívja Argent ínába, s közli, 
hogy meg fogja kapn i a t ábornok i rangot . Pa r t r a szá l l á sakor maga Derqui elnök fogadja. 
(Vö. Mis Memór iás 104. o.) 

11 Ocserki . . . 196—197. O. 
12 E m u n k á l a t o k során i smerked ik meg E. Mitre t ábo rnokka l is, s alakul közöt tük ki 

mély ba rá t ság . (Vö.: Mis Memóriás 105. o.) 
13 Mis Memór iás 107. o. 
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A háború alatt is nagy előnyöket élvező Buenos Aires megerősödött, 
s így végső fokon a paraguayi háború a szeparatizmus gyengüléséhez 
vezetett. Az állami egység megerősödött — Buenos Aires vezetése 
alatt.14 A háború alatt s után a kapitalizmus gyors fejlődését, kibonta
kozását figyelhetjük meg. E tény jól lemérhető a vasút- és távíróvona
lak építésén éppúgy, mint az indián földek meghódításában bekövetkező 
nagy fellendülésben. Ha meggondoljuk, hogy 1857-ben még csak 10 km 
vasútja volt az országnak, s 1875-ben 1331 km,15 igen jelentősnek kell 
tar tanunk a fejlődést. Ezt persze nagyban elősegíti a beözönlő külföldi, 
főleg angol tőke, a külföldi tőkebehatolás minden negatív következmé
nyét magával hozva. A fellendülés főképp Sarmiento elnökségével da
tálható, aki a liberális nagybirtokosok, kereskedők és a nemzeti bur
zsoázia érdekeit fejezi ki.16 Czetz bekapcsolódik a vasútépítési munkák
ba, s ha a vasút adatait ismerjük, úgy az építés egyik úttörőjének kell 
tar tanunk Argentínában. Jól gyümölcsöztetheti e tevékenységében már 
a Franciaországban szerzett vasútépítési tapasztalatait is. Sante Fe pro
vincia egy jelentős hosszúságú vasút terveinek elkészítésével bízza meg, 
amelyet egy lengyel mérnök segítségével igen gyorsan el is készít. 
E munkában sok támogatást kap a provincia haladó szellemű kormány
zójától, Oronotól is.17 Czetz javasolja, hogy tervet egészítsék ki, s hosz-
szabbítsák meg a vasútvonalat északon Tucumanig, s ezen keresztül Ju -
juyig, délen pedig Rosarióig.18 

Ricardo M. Ortiz, a kiváló argentin gazdaságtörténész, az argentin 
vasút történetéről írott könyvében a XIX. század második felének vas
útépítésében két, egymással ellentétes tendenciát állapít meg. Az egyik 
a nemzeti érdeket hangsúlyozza, s az a célja, hogy az egyes provinciá
kat összekösse egymással, kapcsolatba hozva ezek gazdaságait. Ez az 
irányzat az argentin piacot összekötné a többi latin-amerikai ország 
piacával is. A másik irányzat az angol tőke által diktált, amelynek az a 
célja, hogy néhány mezőgazdasági területet felfejlesztve, s ezeket össze
kapcsolva 2—3 kikötővel, fontos szerepet adva Buenos Airesnek, előse
gítse az Anglia felé irányuló exportot.19 Látjuk tehát, hogy Czetz — 
valószínű, hogy Orono hatására — a nemzeti irányzatot képviseli. 
Ugyancsak Orono bízza meg egy hosszú távíróvonal terveinek elkészíté
sével, mely Rosariótól Santa Féig, s ezen keresztül Paranáig húzódik.20 

Az 1870-es években megépülő fő vasútvonalak és távíróvonalak kez
dik kialakítani a belső, nemzeti piacot. Ezek jelentősége azonban más 
szempontból is nagy. A vasutak építése teszi lehetővé, segíti elő, hogy 
a szívósan védekező indián törzsektől elhódítsák a területeket, s bekap
csolják az argentin nagybirtok rendszerébe. A határok kiszélesítésének 
jelszava a földszerzés csak a vasútra támaszkodva fog eredményt el

li Ocserki . . . 197—198. o. 
15 V. B. Ibanez: Argent ina y sus grandezas . Madrid , é. n. 475. o. 
16 Ocserki . . . 204—205. o. 
17 Orono egj ' ike a m a k o r m á n y z ó k n a k , ak ik a h á b o r ú alat t k ibon takozó háborúe l l enes 

népmozgalom mellé á l lnak ; Saját t a r t o m á n y á b a n egy sor ha ladó re formot foganatosít . (Vö. 
Ocserki . . . 201—202. o.) 

18 Mis Memoris 109. o. 
10 Ricardo M. Ortiz: El Fer rocar r i l en la economia Argent ina . Buenos Aires , 1946. 21—23. o. 
20 Mis Memóriás , 109. o. 
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érni, hiszen a vasútépítések előtt az argentin hadsereg erőfeszítése a 
földek meghódítására nem sok eredményt hozott. 

A határkiszélesítés tehát, főképpen az előkészítő munkálatok: méré
sek, térképezés, amely a vasútépítés előkészítésének is nélkülözhetetlen 
momentuma, egyáltalán nem veszélytelen feladat. Az indiánok ugyanis 
e mérő csapatokat gyakran szétszórták, sőt erőik sokszor veszélyeztették 
a városokat is. A határ mentén felállított erődök nemcsak a terjeszke
dés előőrsei, hanem gyakran védői is a városoknak. E határkiszélesítés
ben, a pampán, kap Czetz János is jelentős szerepet a 60-as évek végén. 
A határőrség csapatainak a fedezete alatt a Rio IV., a Rio V. területé
nek feltérképezése lesz — többek közt — a feladata.21 A kísérő csapa
tok egyik oszlopának a parancsnoka Mayer Móric, volt magyar honvéd
tiszt, aki Sadowa után ment ki Argentínába, s aki később jelentős kar
riert futott be. 

Czetz rendkívül sokat ír a Pampa meghódításakor elszenvedett ne
hézségekről, a hősies helytállásról a veszélyben, a kemény küzdelmek
ről, amelyek e mérési munkákkal, s a határmenti erődök felállításával 
— ilyen munkákat is végez Czetz — jártak. Egy Buenos Airestől számí
tott félkörben Czetz kis kíséretével az egész Pampát bejárta. Visszatér
tekor Buenos Airesben nagy elismeréssel fogadták, s a napisajtó a 
Pampa felfedezőjének nevezte.22 

Czetz tevékenysége tehát tulajdonképpen előkészítője volt a Pampa 
meghódításának, amelyet az elkövetkező években hajtottak végre. Czetz 
hősiességről ír, ám marad a puszta tény: a Pampa meghódítása együtt 
jár t az indiánok kiirtásával,2-* földjeik elvételével.2/' Czetz János arról 
beszél, hogy a Rio IV. határvonalhoz parancsnokként kinevezett Man-
silla, Mayer Móric segítségével új fizetési módszert vezetett be: a ke
mény határszolgálatért a meghódított földekből adományoz a katonák
nak, s így teszi őket érdekeltté a Pampa meghódításában.25 

E földek azonban elsősorban a földbirtokos osztály megerősödéséhez 
vezettek. S ennek nem mond ellent az sem, hogy a földek egy jelentős 
részét az Európából bevándoroltak kapták.26 A katonáknak adományo
zott földek nem tették demokratikusabbá a földszerzést, s földbirtok
megoszlást, hiszen a katonák jelentős részének nem volt tőkéje, hogy a 

21 Uo. 110. o. — Az argent in gazdaságra vö. A. Ferrer. T h e a rgen t ine economy. Berke ley 
and Los Angeles, 1967. 75—133. o. 

22 Uo. 119—120. o. 
23 Az 1878-as Nemzet i Kongresszus adata i La Pla ta t a r t o m á n y b a n a következőket m u 

t a t t ák : 
XVII század kezde tén : kb . 2 millió, 
XVIII. század végén : kb . 500 ezer, 
1878: kb . 300 ezer ind ián élt. 

Ez i r t óháború e r e d m é n y e k é p p a laku l tak 1965-ben Argent ína ada ta i : 
fehér : 97% 
meszt ic : 2.7% 
i n d i á n : 0,3% 
(Vö. Futó J.: Közép- és Dél-Amerika , Budapes t , 1967. 126. o.) 

24 A. D. Ygobone: Pa tagon ia en la rea l idad Argent ina . Buenos Aires , 1945. 149. o. — 
Persze az a rgent in tö r t éne t i i roda lomban az i nd i ánok elleni ha r c szükségességét az „ ind ián 
fenyegetés" , „veszély" fogalmával indokol ták . (Vö. Ibanez: i. m. 321. o.) 

25 Mis Memóriás , 116. o. 
23 Ocserki . . . 218. o. — A k ö n y v ada ta i szer int 1876'—93 között 41,8 millió ha földet hód í 

to t tak meg. 1888-ban Argen t ínában 192 kolónia van, amelyet bevándor lók alapí tot tak. Ezek 
2,6 millió ha földet b í rnak . 

Vö. L. V. Sovími: La es t ruc tu ra economico social de la Argent ina , 1890. Idézi Ocserki . . . 
208—209. O. 
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gazdálkodást elkezdje. Ezért ezek igyekeztek szabadulni földjeiktől. 
A nagy kínálat pedig a föld árának nagy mértékű csökkenését ered
ményezte, s végső soron ily módon is hozzájárult a hatalmas földbirto
kok létrejöttéhez.27 S bármennyire is hangoztatta a kormány, hogy az 
európai bevándorlás miatt történik a hódítás, bár ez is feltétlenül feszítő 
erőként szerepet játszott, a fő ok nem ez. A szegény bevándorlók nagy 
része peonná vált, vagy pedig a városokban proletárrá. 

A Pampa feltérképezése, az erődrendszer kiépítése után a kormány 
nagy létszámú expedíciókat indít az indiánok ellen. A hadjáratok azon
ban az indiánok szívós védekezése, illetve a határvédő csapatok gyenge
sége és a gauchok megbízhatatlansága miatt nem jár tak eredménnyel. 
Egyre inkább sürgetővé vált az uralkodó osztály számára a hadsereg 
modernizálása. Ezért rendeli el Sarmiento egy katonai és egy haditen
gerészeti iskola felállítását, amelyek feladata a tisztképzés.28 A moder
nizált hadsereg aztán szisztematikusan szorította vissza az indiánokat a 
Pampán. A meghódított földeken pedig haciendák alakultak, vasútvo
nalak és távíróvezetékek épültek meggyorsult ütemben. 1877-ben már 
1800 km vasút húzódik Argentínában,29 s csak Sarmiento elnöksége 
alatt 7613,69 km távíróvezeték épült, s több ezer km volt tervezés, illet
ve építés alatt.30 S ha Czetznek a Pampa meghódításában, illetve ennek 
előkészítésében volt jelentős szerepe, akkor Mayer Móricnak a meghó
dítás utáni periódusban volt nagy része. Miután egy vagyonos kereske
dőcsaládból származó leányt vett feleségül, a katonai feladatok helyett 
az üzleti élet felé fordult. Kezdetben kereskedelmi üzletekkel foglalko
zott, majd vasútépítéssel, s egy nagy vasúttársaság igazgatósági tagja
ként fellendítette a Buenos Aires provinciabeli vasútépítést, többek közt 
nagy angol hiteleket szerezve.31 A kibontakozó iparfejlesztésből is ki
vette részét: gázgyárat, majd villamosüzemet alapított, s hajódokkot 
Buenos Airesben. Az így szerzett hatalmas tőkéket azután földvásárlá
sokra fordította. Czetz végső jellemzésként állapítja meg Mayerről: 
olyan típusú ember, akit az észak-amerikaiak self made man-nek ne
veznek.32 

Míg tehát Mayer felemelkedik és beleilleszkedik az argentin uralkodó 
osztályba, Czetz mindvégig megmarad az uralkodó osztályt kiszolgáló 
katonatisztnek. S ha eddig tevékenységének csak egy részét foglalták 
el katonai problémák, 1870-től egy jó ideig teljesen a hadsereg fejlesz
tésének szentelte idejét. Sarmiento ugyanis a katonai iskola (Colegio 
Militär) parancsnokává nevezi ki. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
Czetznek kell létrehoznia ezt az intézetet, kialakítania az oktatás kere
teit.33 

27 Ocserki . . . 218. O. 
2s? Uo. 209. o. 
20 V. I. Ibanez: i. m. 475. o.; Elkdn—Wodíaner: Argent ína , Buenos Aires (?), é. n. 76. o. 
30 Richard Napp (szerk.) : Die Argent in ische Republ ik . Buenos Aires . 1876. 432. o. 
31 Ibanez adatad szer int az angolok 700 millió a ranypesó t fek te t tek argent in vá l la lkozá

sokba a XIX. század utolsó évt izedeiben. (I. m. 485. o.) 
32 Mis Memóriás , 114—116. o. 
33 A Colegio Mili tär úgy látszik, hogy b á r 1869-ben kezdte el működésé t , egy ideig szü

netel t t evékenysége . Másképp az 1872-es rendele t n e m ér the tő . Czetz azonban ezt n e m jelzi. 
(Vö. Napp: i. m. 422. o.; Ibanez: i. m. 320. o.) — Ibanez fé l reér the te t lenül ú j jászervezésről 
beszél . 
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Az intézet 5 éves volt. A felvételnél az alsó korhatár 11 év. Három év 
elvégzése után, sikeresen letéve a vizsgákat, a kadétok alhadnagyi rang
ban a gyalogsági és lovassági alakulatokhoz mehettek csapatszolgálatra. 
Az ötéves képzés után a fiatal tisztek tüzérségi és műszaki egységekhez 
kerültek. Az iskola jelentőségét növelte, hogy ebben az időben Argentí
nában magasabb katonai képesítést nyújtó intézmény-akadémia nem 
volt.34 A feladat, amely Czetzre hárult, rendkívül összetett volt. A szer
vezési feladatok mellett a tankönyvírás is. részben reá hárult.35 Nehéz 
vállalkozás volt, tekint vissza Czetz az 1870—74-es időszakra, de ered
ményes. Az emlékirat megírásának idején volt növendékei közül 43 fő
tiszt : őrnagytól, tábornokig.36 

1874. május 24-én, minden előzetes eljárás nélkül, leváltják. Czetz 
Gainza hadügyminiszter személyes ellenszenvét, hiúságát említi fő ok
ként. Egy angol folyóiratban megjelenő cikk Gainza entre-riosi katonai 
tevékenységét bírálta, s a miniszter e cikk mögött Czetzet vélte fölfe
dezni.37 A leváltás azonban, s erre Czetz maga is utal, más okból tör
tént. A személyes ellenszenv lehet hogy szerepet játszott, de emögött 
politikai indulatok s erők rejlettek. t 

Tudni kell azt, hogy Sarmiento elnökségének utolsó szakaszában 
Avellaneda jelölését készíti elő és segíti. Avellaneda folytatná a Sar
miento által elindított liberális vonalat. Ez ellen azonban egyre erősebb 
reakciós ellenállás bontakozik ki, már Sarmiento idején. Az egyre erő
södő nagybirtokos csoportok az angol tőkével összefonódó nagyburzsoá 
körök a Vatikán erőteljes támogatásával egyre inkább akadályozzák, s 
ellenzik az elnök tevékenységét. Ez az ellenzék a senátusban és a kép
viselőházban is egyre erősebb lesz. Az elnök által beterjesztett haladó 
szellemű reformterveket (pl. az állami földek kiosztása, az egyházi és 
világi nagybirtok korlátozása stb.) egymás után elvetik, miután érde
keik ellen van. Az elnök progresszív kormányzata ellen Entre Riosban 
Lopez Jordána tábornok szervez lázadást. Ennek leverése után 1873-
ban Entre Rios és Mendoza provincia szövetsége szintén kormányelle
nes felkelésre jön létre. Sarmiento elnök ellen merényletet kísérelnek 
meg.38 Látható, hogy a harc a legélesebb formákat öltötte az uralkodó 
osztály különböző csoportjai között. 

Amikor az elnökválasztási harc megkezdődik, Avellanedával szemben 
ezek az erők Mitre tábornokot állítják szembe. Mivel Czetz János régi 
barátja Mitre-nek, a harcban e reakciós csoport felé hajlik inkább. Ez 
tehát a vád Czetz János ellen, leváltásakor. S ehhez járul még az, hogy 
Gainza szerint Czetznek szerepe volt a tisztiiskolások kormányellenes 
zendülésében.39 A Colegio Militär éléről tehát távoznia kell. 

Jobbratolódása ebben az időben válik nyilvánvalóvá. Természetesen 
ennek előzménye valahol a 60-as évek elején található, amikor e cso-

34 Napp: i . m . 422. o . 
35 A Colegio Mili tär számára í rot t könyve az Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n megtalá l 

h a t ó : Juan Czetz: El po r qué de las . . . eosas . . . que . a u n q u e acepta da de hecho . no se 
conose sino imper fec tamen te . Buenos Aires , 1872. 

38 Mis Memóriás , 123- o. 
37 u o . 123. o. 
38 O c s e r k i . . . 211—212. o . S a r m i e n t ó r a l á s d m é g lbanez: i . m . 316—320. o . 
39 Mis Memóriás , 123. o. 
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portokkal kialakulnak kapcsolatai. A hadsereg egyre inkább a földbir
tokosok szemléletét fejezi ki, s ez a szemlélet hat Czetzre is. Egyértel
műen csatlakozik a katonai klikkhez, amely a liberális kormányzattal 
szembehelyezkedik egy keményebb, a földbirtokosok és nagyburzsoázia 
érdekeit közvetlenebbül kifejező diktatúra megteremtése érdekében. 
Természetesen nem arról van szó, hogy Czetz tudatosan végiggondolva 
a kérdést áll-e csoport mellé. Magatartásával azonban mindenképpen 
őket segíti, mellettük áll. 

Leváltása után helyzete egy ideig nehéz és bizonytalan lett. Katonai 
összeköttetései révén azonban hamarosan állást kap: Entre Riosban a 
Departemento Topografico tagja lesz, majd 1875-től elnöke.40 Ebben a 
minőségében kataszteri térképek készítésével foglalkozik, majd elkészíti 
Entre Rios részletes földrajzi leírását, kitűnő térképekkel illusztrálva. 
Munkáját elismerve Buenos Airesbe hívják, s itt a Departemento To
pografico elnöke lesz.41 E periódusban, 1884-ig tanít is: az Escuela Nor
mal de Profesores-ben geometriát és aritmetikát.42 

Az a tény azonban, hogy bár Avellanedát választják meg elnöknek, de 
kénytelen kompromisszumokat kötni, Czetz pályafutását ismét előrelen
díti.43 A gazdasági erejére támaszkodó argentin jobboldalt ugyanis nem 
lehet megállítani, leszerelni. Már Avellaneda elnökségének első hónap
jában lázadás tör ki. A lázadást Mitre követői, a Nemzeti Pár t vezetői 
szervezik. Avellaneda felismerte, hogy Sarmiento útját nem követheti, 
mert az uralkodó osztály eme csoportjainak erői hatalmasan megnöve
kedtek. Kompromisszumot köt az ellenzékkel, néhány vezetőjét beveszi 
a kormányba, s barátian fordul a katolikus egyház felé. E jobbratolódás, 
a földbirtokos nagyburzsoá diktatúra megerősödése J. A. Roca elnöksé
ge alatt, 1880-tól folytatódik, összefüggésben a fenti erők gazdasági erő
södésével, a földbirtok kapitalizálódásával, s a külföldi tőkével történő 
összefonódásával. 

E folyamatba tartozhat az a tény is, hogy a Sarmiento alatt leváltott 
Czetzet ismét jelentős feladattal bízzák meg: 1884-ben kinevezik az 
Escuela de Oficiales Ingenieros igazgatójának.45 Ez tulajdonképpen pá
lyafutásának utolsó állomása, és csúcsa is.46 

S ha életének e nagyon mozgalmas szakaszában hazája kissé feledés
be merült, úgy az öregedő Czetz egyre többet gondol Magyarországra. 
E visszavágyódást erősítheti az az érzés is, hogy a katonai kvalitásait 
nem méltányolták eléggé. Az 1880-as évek végén megírt Mis Memóriás 
is kifejezik ezt az érzést.47 Kapcsolatot keres Magyarországgal,48 s egé-

40 U o . 123. O. 
4L U o . 124. o. 
42 U o . 124. o . 
43 Ibanez: i . m . 320—323. o . 
44 Ocserki . . . 214. o. 
45 Mis Memóriás , 124. o. — Ez az akadémia h a d m é r n ö k t iszteket képez. 
46 1895-ben m e n t nyugdí jba , 73 éves k o r á b a n . 
47 Részletek az emléki ra tból először az a rgent in Mosquitos c. fo lyóira tban je len tek meg 

1888-ban. A kele tkezés pontos d á t u m a nem ismert , Czetz sem beszél róla. 
48 Tör téne lmi Lapok, 1902. ok tóber 1. 2—3., 11. o.; Armenia , 1892. 136\ o. 
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szén haláláig intenzív kapcsolatot tar t fenn néhány magyar folyóirattal: 
az Armenia és a Történelmi Lapok erdélyi folyóiratokkal. A Történelmi 
Lapok közli emlékiratainak egy részét is, egy bevezetővel kiegészítve a 
spanyol eredetit.49 

Sok írása található az említett folyóiratokban. Magyarország jövőjét, 
a magyarság lehetőségeit vizsgálja. Az európai és magyar realitásoktól 
elszakadó idős katona azonban csupán nacionalista ábrándokat kerget, a 
magyarság vezetése alatti dunai birodalomról álmodva; sajátosan össze
keverve az argentin eseményekből leszűrt egyéni tapasztalatokat a meg 
nem értett kossuthi konföderációs tervvel.50 

Néhány más cikke is megjelenik. A két folyóirat nagy szeretettel közli 
minden írását, s igen sokat foglalkozik személyével.51 Tervezi a haza
térést, amelyet azonban saját, és leánya betegsége miatt nem tud reali
zálni. 1904-ben hal meg Buenos Airesben.;V-

Az a kép, amely Czetz Jánosról a XIX. század végén kialakult, kissé 
idealizált volt. Czetz értékelésénél mindig 1848 emléke kísértett, s en
nek fényében emelik, nagyítják argentínai tevékenységét is. Czetz mint 
nagy argentin hadvezér jelenik meg, s teszik meg például a Paraguay 
elleni háborúban az argentin csapatok főparancsnokának.53 Czetz ennél 
kevesebb. Tevékenysége, műszaki szakértelme azonban rendkívül hasz
nos volt a kialakuló argentin nemzeti állam számára. Emlékirataiból a 
XIX. század második felének Argentínájáról igen sokat megtudhatunk, 
s azt is láthatjuk, hogy sok jelentős kérdés, probléma megoldásában 
nagy szerepet játszott. Ilyen értelemben tevékenysége jelentősebb min
den hadvezéri tettnél. 

Mint katona, szorosan kapcsolódott a földbirtokos-katonai csoportok
hoz, s mint láttuk, a 70-es évektől kibontakozó nagybirtokos-nagybur-
zsoá diktatúra kiszolgálója, mely komoly poszttal, a katonai akadémia 
vezetésével bízta meg. S így egy olyan intézmény parancsnoka volt, 
amely a rendszer számára a vezető kádereket nevelte.54 

Talán megkockáztathatjuk kijelenteni: amikor a mai jobboldali ar
gentin rezsim Buenos Airesben utcát nevezett el Czetz Jánosról, nem
csak egyszerűen a kiváló katonának adózik tisztelettel, de a jobboldal
hoz tartozó parancsnoknak is. 

Czetz János követi tehát — sajátos körülmények között ugyan, s 
őszinte hazaszeretetét mindvégig megőrizve — sok volt 1848-as tiszttár
sát: liberalizmusa tartalmatlanná vált, az események sodrában egyre 
inkább jobbra tolódott. 

íö Tör téne lmi Lapok ; 1902. augusz tus 19. 2—3. o., ok tóber 1. 2—3. o., november : 50—51. o., 
december : 59—60. o., 66—67. o. 1903. j a n u á r : 74—75. o., 82—83. o. — Az emléki ra t 1848-ig ter
jedő részét közli a folyóirat . 

50 Tör téne lmi L a p o k ; 1902. ok tóber l . : 41—42. o., 5—6. o. 
Bl Uo. 11. o. Armenia , 1892. 17—21. o. 
52 Emlék i r a t ának spanyol és n é m e t nyelvű pé ldányá t az 1848—49. Erdélyi Ereklye Mú

z e u m n a k a jánlot ta fel. 
53 Armen ia . 1889. 161—167. o. 
5'i E p rob lémát l egú jabban összefoglalja Marwin Goldwert: The Rise of Modern Mili tarism 

in Argent ina . The Hispanic Amer ican Historical Review, 1968. m a y 181—191. o. 
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GONDOLATOK A MAGYAR VÄRÉPÍTÉS TÖRTÉNETÉHEZ 

(Hozzászólás Gerő László: Magyar várak c. könyvéhez) 
Marosi Endre 

Az 1955-ben megjelent, várkutatásunkban azóta is nélkülözhetetlen, 
kitűnő monográfia (Magyarországi várépítészet) szerzője, Gerő László 
újabb, nem kevésbé fontos munkát adott közre. Tárgya ugyanaz, de 
vizsgálódási körét — sajnos — leszűkítette. Míg előző munkájában le
hetőség szerint olyan magyar építésű várakat is közölt, amelyek hazánk 
területén kívül esnek, új könyvéből ezeket kihagyja. Ezt azzal indo
kolja, hogy újabb kutatási anyagukat nem ismeri (300. o.) 

Történelmünk annyira összefonódott a szomszéd népekével, hogy kü
lönválasztva tárgyalni a „magyar" történelmet, vagy annak egyes tár
gyait, a monográfus igényével helytelen. 

Gerő László könyvét az előzőtől független, új munkának nevezi. (5. o.) 
Az is. Ezért indokai ellenére úgy érezzük: a kihagyott vagy mellőzött 
várakat legalább katalógusszerűen és térképen is közölni kellett volna, 
hiszen a szerző természetesen tud ezek kutatásáról (Lásd. pl. Művészet
történeti Értesítő, 1959/1.) 

Gerő László könyve népszerű használatra, ismeretterjesztésre igen al
kalmas, kitűnő stílusban írt, jegyzetekkel ellátott tudományos munka. 
Egyetlen korszerű összefoglalása a magyar várépítészetnek és várku
tatásnak. Éppen ezért az igény is fokozott vele szemben. Ilyen nagy
szabású dolgozat azzal a megtisztelő felelősséggel jár, hogy rajta keresz
tül az adott időszak országos kutatásától von le következtetéseket a ma
gyar, illetve idegen nyelvű kiadásokon keresztül a külföldi olvasó. 

Szerző mindent megtartott korábbi munkájából, ami szerinte időtálló, 
vagy aminek kutatását azóta sem tudta folytatni. Anyagát tekintélyes 
mennyiségű új eredménnyel gazdagította, felülvizsgálva régi értékelé
sét is. Néhol szellemes önbírálattal, tiszteletreméltó nyíltsággal teszi 
ezt. (174., 195. o.) Lényeges változtatás nélkül megtartotta történeti 
korszakolását, amelyet a korábbinál pontosabb csoportosításban közöl: 
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„I. Agyú előtti korszak II.Ágyú utáni korszak: 
a) torony nélküli védőövek, a) ágyútornyos várak 
b) lakótornyok, b) bástyás várak : 

1 rondellák, 
2. óolasz bástyák, 
3. újolasz bástyák, 

c) belsőtornyos várak, c) előműves várak, 
d) külsőtornyos várak. d) erődök. 

Az I. alatti periodizáció minden kultúrán belül újra megismétlődik." 
(13. o. Vö:6 . o.) 

Gerő László korszakolásának alapvető helyességét másfél évtizedes 
országos kutatás igazolta. Mindemellett óvakodnunk kell attól, hogy 
azt a változást, amelyet a tűzfegyver elterjedt használata idézett elő a 
várépítésben, gyorsan elterjedő, a régi harc- és építési módot már kez
detben felváltó minőségi ugrásnak gondoljuk. Ezért a várépítészetet 
„forradalmasító" tűzfegyver (13. o.) képe helyett szerencsésebbnek lát
szik a szerző mértéktartóbb fogalmazása. (191., 221. o.) 

Részleteiben értékelve a korszakolást: nem fogadható el teljes mér
tékben az I. szakasz megítélése1. 

Kezdettől fogva bizonyos félreértésekre adhat okot, hogy a szerző 
nem határozta meg, mit ért vár, várkastély, kastély, templomerőd, erő
dített kolostor, erődítés, sőt pontosan belsőtornyos vár és külsőtornyos 
vár fogalma alatt, mi ezek ismertető és megkülönböztető jegyei, és mit 
akar közülük tárgyalni munkájában. Ennek következtében „magyar vá
rak" összefoglaló címszó alatt sok minden megtalálható, azonban egyik 
bemutatott csoport sem teljes és nem elhatárolt. így pl. „Torony nél
küli védőövek" csoportban (13—17. o.) nem is a várak, hanem — lénye
gében — a városépítészet történetét mutatja be a szerző. Ezzel két el
lenvetés adódik. Egyrészt a városfalak általában már az ókorban is tor
nyosak. A szerző a képeken éppenséggel külsőtornyos asszír városfala
kat mutat be. (9., 13. o.) Másrészt a városfalak fejlődésének nem látjuk 
helyét a várak korszakolásában, mert az esetleges formai egyezések és 
a kétségtelen építészeti előzmények ellenére más szükséglet alakította 
ki a városfalakat. Ez különösen a rabszolgatartó társadalmak idején 
veendő figyelembe. Ezeken túlmenően Gerő László módszerével sem áll 
összhangban e fejezet, ahol együtt tárgyalja a keleti városépítészetet, 
sőt a teljes római hadiépítészetet, mert fentebb idézett megjegyzéséből 
jogosan várnánk, hogy itt is periodikus fejlődést mutat ki. így ellent
mond állításának, hogy az I. alatti periodizáció újra megismétlődik. 

A kutatás jelenlegi állásánál (Vö.: A római várfalakról összefoglaló 
irodalmat nem ismerünk — 15. o.) kockázatos a feudális kor előtti idő
szakot tárgyalni, az egy alkorszakba való besorolás pedig nincs kellő
képpen indokolva. 

1 A XIII. századra nézve részletesen foglalkoztam e kérdéssel egyetemi szakdolgozatban: 
X1TI. századi várkutatásunk régészetének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Budapest, 
1969. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Régészeti Tanszék. 
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Itt kell megjegyeznünk, hogy nem egészen meggyőző a párhuzam 
feudális kori és annál korábbi hadiépítkezés között. Gerő László a harc
mód és a haditechnika ismétlődő fejlődésére az alábbi törvényszerűsé
gekből következtet : 

,,A védőépületek különféle formáinak kifejlődése a népek gazdasági 
és társadalmi fejlettségétől, anyagi, technikai kultúrájától függ. Ez a 
technika az ostrom és a védelem szükségleteivel szorosan összefügg. A 
védelem módját és eszközeit tehát a támadási módok és eszközök hatá
rozzák meg." (13. o.) 

Az itt felsorolt törvényszerűségek oly általánosak, hogy önmagukban 
— hadtörténelmi példák, velük összefüggő építészeti párhuzamok nél
kül — semmit sem indokolnak. Pusztán ezek alapján nehéz megvédeni 
a történeti korszakolást. Keressük meg a fenti elméleti alátámasztás 
mellé azt a gyakorlati vezérfonalat, amely a szerzőnél a történeti kor
szakolás megalkotásához vezetett : 

,,A lakótorony jellemző fogyatékossága volt, hogy semmiféle lehető
séget nem nyújtott az oldalozásra. A torony lábához férkőzött ellenség 
a védők fegyvereinek hatásköréből kiesett, amennyiben nem volt a la
kótoronynak a saját falsíkja elé ugró védőerkélye, illetve védőfolyosója. 
Emellett csak kis számú őrséget tudott befogadni." (20. o. Vö. 22., 31. 
75. o.) 

Az idézet szerint a gyakorlati vezérfonal Gerő László feltételezése, 
hogy az ostromlókkal szemben a védelem a rohamozók oldalozását tö
kéletesíti, és eszerint fejleszti épületeit. E szemlélettel, amely az olda-
lozás mértékét a várépítés előremozgató tényezőjének tekinti, nem ért
hetek egyet, mert ezt — véleményem szerint — nem támasztja alá a 
várépítészet fejlődése. 

A lakótornyoknál az oldalozás megoldhatatlanságát ellensúlyozza a 
védőfolyosók gyakori alkalmazása, mely a lakótornyok jelentős részé
ben az oldalozásnál hatékonyabb fölébe kerülést biztosít. Előfordul az 
is, hogy a lakótornyok egy részénél, védelmi célzattal vagy anélkül 
fiatornyokat képeznek, amelyekről esetenként kisebb fokú oldalozás le
hetséges, pl. Beaugency, Chamboy, Newcastle lakótornyain. Ha tehát 
az építtetők nem bíztak a lakótorony magasságából adódó előnyökben 
és oldalozni akartak, vagy felülről akarták támadni az ostromlókat, ak
kor ezt biztosíthatták. 

Az oldalozás előremozgató szerepével szemben a legsúlyosabb érv egy 
kérdés: mennyivel nyújt több lehetőséget — a szerző szemszögéből ér
tett — oldalozásra a belsőtornyos vár, mint a lakótorony? Semmivel. 
Az oldalozást tekintve gyakorlati vezérfonalnak, a lakótornyot sohasem 
a belsőtornyos építkezés követte volna, hanem a külsőtornyos. A sze
rintünk legfontosabb tényezőt, tudniillik nagyobb várra volt szükség, 
a szerző csak mellékesen érintette. 

Hasonlóképpen zsákutcába jutunk az oldalozással, ha a feudalizmus 
előtti kort Gerő László összehasonlító módszerével vizsgáljuk. Tegyük 
fel a következő kérdést : miért volt szükség lakótoronyra a feudális had
művészetben, és miért nem volt a rómaiban? 
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A feudális korban a hűbérúr és kisebb létszámú kísérete számára kel
lett megerősített támaszpontot építtetni, amely a hasonlóképp nem 
nagy számú ostromlóval szemben megbízható védelmet nyújtott. Egy
úttal biztosította hűbérúri jogait hűbéresei, főként azonban jobbágyai 
felé. 

A rómaiaknál viszont a légiók számára a lakótorony soha nem lehe
tett felmerülő szükséglet sem. Ezenkívül a formailag kissé hasonló ró
mai burgusból sem az oldalozás lehetőség alakította ki a castrumot. 
Egyúttal a burgusra a maga szerepkörében akkor is szükség volt, ami
kor a legfejlettebb, patkóalakú külsőtornyokkal ellátott castrumokat 
építették. Ezek szerint nem tűnik lehetségesnek, hogy különböző törté
nelmi korszakok hadiépítészeti fejlődését egyaránt tükröző modellt ál
lítsunk fel. 

Mi határozná meg a feudális kori várépítészet fejlődését, ha az ol-
dalozást, mint fő mozgatóerőt kizárjuk? 

Ügy látszik, alapvetően a következő körülmények alakítják a vára
kat: 

A) szubjektív körülmények: 
1. valamely területet kívülről ért nagyerejű támadás, 
2. a társadalmi ellentétek kiéleződése: 
a) feudális anarchia állandósulása, 
b) harc a földesurak és jobbágyaik között, 
c) továbbá az országnagyok — városok, egyéb társadalmi rétegek kö

zött. 

B) objektív körülmények: 
1. a várépítő anyagi, politikai és műszaki lehetőségei, 
2. a várépítésben és katonák eltartásában, kiállításában érdekelt la

kosság teherbírása. 
A szubjektív és objektív körülmények dialektikus összefüggésében 

fejlődik a haditechnika, benne a várépítészet. Az oldalozás meghatáro
zó szerepe ebből nem emelhető ki. Nincs példa arra, hogy egy, éppen-
csak módosított harceljárás elvágná és általában használhatatlanná ten
né a régebbit. Amelyik területen nagyobb haderő tartására van szük
ség és lehetőség, ott nagyobb várat építenek, vagy jobban megerődí
tik a várost. Ahol ennél kisebb szükség vagy lehetőség van, ott marad 
a lakótorony mindaddig, amíg a kisebb létszámú — m a g á n — hadsereg
nek létjogosultsága van. Eszerint a tornyos várak és védőövek építése 
akkor kezdődik, amikor lakótornyot még gyakran építenek. Gyakorlati 
alátámasztásként idézek a Bécsi Képes Krónikából. A 82. fejezetben — 
mely a kutatás szerint a XI. századi Ösgesta szószerinti átvétele, azaz 
hiteles, egykorú forrás a XI. század első felére — a krónikás leírja, 
hogy Péter király, akinek uralmát a magyarok másodízben is megelé
gelték, 1046-ban Fehérvár városát igyekszik hatalmába keríteni. 
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„A magyarok azonban megneszelték szándékát, elébevágtak, meg
szállták a város tornyait és harangtornyait, bezárták a kapukat, őt meg 
kirekesztették."2 

Jóllehet a régészeti kutatások során XI. századi erődítés még nem 
került napvilágra, a városfal építését a kutatók, megbízható adatokkal 
és érveléssel, a X. század végére keltezik, összehangolva a régészeti és 
forrásadatokat azt látjuk, hogy a magyarok a XI. század elején már 
ismerték és alkalmazták a tornyokkal történő erődítést, adott helyzet
ben pedig a várvédelem legalábbis elemi szabályai szerint jártak el. Ez 
az időpont pedig Gerő László korszakolásában még a lakótornyok épí
tésének időszakát is megelőzi ! 

A várvédelem ismeretével együtt a várostrom módszereit is igen ma
gas fokon ismerték a magyar hadseregben. Idézzük a Képes Krónika 
105. fejezetét Nándorfehérvár 1071. évi ostromáról, amelyet Salamon 
király vezetett : 

„Ezután a király meg a hercegek alkalmatos helyeket szemeltek ki a 
város ostromlására ; megparancsolták az ácsoknak, készítsenek nyolc 
fatornyot, melyek kétszeresen haladják meg a falak magasságát. On
nan a vitézek a város közepéig nyilazhattak és hajigálhattak köveket 
az emberekre."3 

Valószínű, hogy nem ilyen méretű, és nem biztos, hogy nyolc ost
romtornya volt a magyaroknak. De a forrás alapján bizonyos, hogy ost
romtornyaik, ostromgépeik és a gyalogságon belül ijász és haj í tógépes 
szakcsapataik voltak. (Egyúttal itt megkérdőjelezhetjük Gerő László 
adatát, amely szerint az európai hadművészetben csak 1070-ben kezd
ték használni a klasszikus ostromgépeket és a várak módszeres ostro
mát: 22. o.) 

Térjünk vissza a várfejlődés kérdéséhez. Tételezzük fel, hogy a lakó
tornyok építését más-más területeken és más-más időben a nagyobb 
katonaság összpontosításának objektív szüksége és szubjektív lehetősé
gei alapján nagyobb várakéval cserélik fel. Lényeges-e itt, hogy külső
tornyos az a nagyobb vár vagy belsőtornyos? Nem, hiszen fő feladata: 
a nagyobb katonaság befogadása, azok számára harci lehetőség biztosí
tása. Rátérve a harcászati oldalra: mennyivel korszerűbb a külsőto
rony? 

A belsőtorony mindig lényegesen magasabb a hozzá csatlakozó fal
nál, a külső torony általában a fal síkját folytatja, leszámítva tetőzetét, 
vagy csekély mértékben múlja felül a falat. 

Külsőtorony a vár bármely pontján előfordul. Több védőöves vár
nál azonban a belsőtorony általában a belső védőövben helyezkedik el. 
Ezt az előzőekkel hoznám kapcsolatba. 

A belsőtorony — Gerő László értelmében vett oldalozást sohasem 
tesz lehetővé. Magasságánál fogva azonban olyan lelövési lehetőséget 

2 „Hungari autem prescientes elus velle prevenerunt occupantes campanula et turres 
civitatis et seratis ianusis illum excluserunt . . ." 

3 „porro rex et duces ad expugnandam civitatem conventiora loca prospicientes precepe-
runt carpentariis, ut ibi turres ligneas octo, altitudinem murorum duplo superantes fabrica-
rent, unde milites in medium civitatis lapides et sagittes super homines iacularent." 
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biztosít, amely — különösen védőerkélyről — körülbelül egyenértékű, 
de általában jóval nagyobb védelmet nyújtó, mint a rendszerint lénye
gesen nagyobb külsőtoronyé. (Szemléletesen meggyőződhet erről bárki 
egy magasabb belsőtoronyról, például Diósgyőrött.) 

A külsőtorony oldalozást biztosít, ha: 
1. nem túl magas, mert ekkor a lövész kevéssé vagy nem pásztáz

hatja a fal tövét, 
2. nem félkör, hanem szögletes alaprajzú, 
3. lényegesen előreugrik. 
De ha meg is felel a külsőtorony e feltételeknek, akkor is csak kis 

hatásfokú oldalozást biztosít, mert oldalsó részén 1—2 lövész fér el, ha
tásos lőfegyver pedig nincs. 

E fenntartások figyelembevételével úgy látszik, hogy Gerő László ál
láspontjától eltérően a külsőtorony építése nem eredményez lényeges 
harcászati többletet. A két toronyforma érdekes és különböző, mint 
építészeti részlet — harcászati értékük azonban hasonló, építési idejük 
közel egybeesik. Jó példa erre Diósgyőr, ahol a szemmel láthatóan kül
sőtornyos, legkésőbb XIV. század elején épült Novum Castrum helyére 
belsőtornyos Anjou-kori vár épül, amelyet még a XIV. század derekán 
külső-ikertornyos védőövvel vettek körül ! 

De mégiscsak kétféle torony volt, és ezek közül a belsőtorony építését 
hamarább elhagyják, mint a külsőtoronyét. E kérdésben a választ a to
rony szerepének eldöntése adhatja. Jellemző részletként idézünk a 
Névtelen Minorita krónikájából. Belz várát 1352-ben magyar—lengyel 
csapatok ostromolják. A magyar haderő parancsnoka Nagy Lajos. Az 
ostromlók 

,,. . . mit sem törődve a hadigépekkel, sem a vár rettentő védőművei
vel, megrohamozták a várat, átgázoltak a sáncárok vizén, mely a fegy
veres katonák torkáig ért. S amikor a sánc közelébe értek, íme, felül
ről kegyetlenül támadták őket az íjászok és haj í tógépesek, nagy töme
gekben dobálták rájuk a nagy gerendákat és köveket."4 

Az ostromleírásból — visszagondolva a korábbi forrásrészre — kö
vetkeztethetünk, csatlakozva Gerő László szemléltető rajzához és ma
gyarázatához, a várvédelem akkori elveire is. Mielőtt egyáltalán a fa
lakra juthat tak volna a rohamozók, két terepszakaszon szenvedhettek 
veszteségeket: a vár védőműveiről a hadigépesek és íjászok összponto
sított tüze a fal előtti térségen okozott nagy pusztulást, ahol ráadásul 
előkészített terep várta az ostromlókat. Hasonlóan jelentős vesztesége
ket okoztak a fal tövében a felülről zúdított nyilak, kövek, gerendák. 
A védelem és támadás iránya tehát kettős: előre irányuló és függőle
ges, amint ezt Gerő László kifejti (28. o.). Sorrendűket a támadás mód
ja határozza meg. Ostromtorony használatánál az előreirányuló, gyalo
gos rohamnál a függőleges irány a legfontosabb. A fal tövénél természe
tesen az oldalozás is számba jön, mint egyik védelmi eljárás, de jelen-

4 „Non curantes ingénia, neque munimenta eiusdem castri formidantes, irruerunt ad 
castrum, aquam in fossa castri, usque ad guttur in armis militaribus transeuntes, et cum 
appropinquerent vallum, ecce desuper sagittatores balistary ipsos crudeliter impetebant, et 
ligna grandia et lapides." 
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tősége az első kettő nagyfokú hatékonysága mögött, véleményünk sze
rint, háttérbe szorul, és joggal sorolhatnánk az előre irányuló védelem
hez. Az ilyen módon folytatott védelem rendkívüli hatékonyságát is e 
forrásból illusztrálhatjuk: 

„A magyarok nyilaitól a várban háromszázan haltak meg, de a ma
gyarok és lengyelek részéről annyian kaptak sebet, hogy megszámlálni 
sem lehetett."5 

A források tanúsága szerint a tornyokon az ostromgépekkel felsze
relt védők fő célja a roham gyengítése, mielőtt a falakra az ostromlók 
fölhatolhatnának. A támadót külső- és belsőtoronyról egyaránt pász
tázni lehet, hiszen nem a merőleges oldalozás az egyetlen cél. A tor
nyok közti különbség: a külsőtorony előbbretolt állás, így jobban el
vonja a támadót a falakról, egyúttal nehezebben is védhető a belső
toronynál. Előnye nem látszik olyan jelentősnek, hogy a belsőtorony 
építését kizárná. Végül a belsőtorony építésével feltételezhetően azért 
hagytak fel a XV. században, mert a fokozatosan terjedő tüzérséggel 
szemben az alacsonyabb külsőtorony biztosít több védelmet. Belőlük 
fejlődik ki az ágyútorony és a bástya. Ezek kapcsolatánál Gerő László, 
úgy látszik, nem elég átgondolt : 

„Korábbi könyvünkben 'a rondellát alacsony toronynak neveztük, és 
a keskeny, karcsú középkori vártoronyból — a külső tornyok fejlődé
séből vezettük le. Márpedig a torony lényege, hogy a környező falak 
fölé emelkedik, és magassága nagyobb szélességénél." (26. o.) 

Ez a megállapítás nem teljesen pontos. Általában a külsőtorony, 
amint említettük, nem, vagy nem lényegesen magasabb a falnál. Az
az, élesen fogalmazva, karcsú „rondella". A szerző megállapítása ma
radéktalanul csak a belsőtornyokra érvényes. 

A fejtegetéseket lezárva, Gerő László korszakolásának I. részét így 
módosítanám : 

a) lakótorony 
b) tornyos vár 
Emellett hangsúlyozni kell, hogy a szubjektív szükségletek és objek

tív lehetőségek összefüggésében éles határt vonni legfeljebb csak a kez
deteknél lehet. Az építési módok egymást időben és térben keresztez
ték. 

Rátérve Gerő László könyvének tárgyi ismertetésére, úgy tűnik, hogy 
a szerző korszakolását a tárgyi anyag vonatkozásában kissé mereven 
kezeli. Például a torony nélküli védőövek korát Magyarországon — 
amennyire pontos időelhatárolás hiányában kitűnik — nagyjából a ta
tárjárásig keltezi. Ennek — a fentebbi fejtegetéseken kívül — ellent
mondanak a szerző által is említett Árpád-kori tornyos védőövek, min
denekelőtt Székesfehérvár. 

Későre, a XIV. századra keltezi a szerző a magyarországi belsőtornyos 
várak építésének kezdetét. (21. o.) Ezzel szemben Visegrád, Eger, Dré-

5 „In castro per sagittas hungarorum trecenti fuerunt interfecti, ex parte autem hunga-
rorum et polonorum tot erant wulnerati, quod numerus non extitit." 
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gély, Csókakő stb. várainál már a XIII. században belső-, sőt külső
tornyokat találunk. 

Ásatási és történeti adatok alapján nem látjuk igazoltnak a következő 
korszakhatárt sem : 

„A külsőtornyos várak építése Magyarországon Zsigmond (1387— 
1437) korával kezdődik. Az ekkor bekövetkezett gazdasági fellendülés 
során a városok önálló renddé válnak. Az árutermelés kiterjed, nálunk 
is kialakul a zsoldos sereg, és megkezdődik a tűzfegyverek bevezeté
se." (23—24. o.) 

E keltezést cáfolják a szerző által is közölt XIII. századi védőövekből 
Visegrád alsóvára (38. o.), Sopron városfala (197. o.), a már többször 
idézett székesfehérvári városfal, a XIV. század első éveiben már fel
épült, külső tornyával ma is látható diósgyőri Novum Castrum. 

Véleményünk szerint6 a XIV. századi magyar külsőtornyos várépí
tés legszebb példája és bizonyítéka Diósgyőr Nagy Lajos-kori ikertor
nyos védőöve. 

Ásatási eredmények mellett művészettörténeti oldalról is kétségbe 
vonható Gerő László korszakhatára. Érdemes megvizsgálni, milyen vá
rakat ábrázoltak nálunk a XIII—XIV. század folyamán? 

XIII. századi városi pecséteinken már előfordulnak külsőtornyos ka
puábrázolások. Szép példa a székesfehérvári latinok ismert, a tatárjá
rás körüli időkben keletkezett pecsété. Az itt látható külsőtornyos vá
roskapu mindmáig Székesfehérvár jelképe, címerévé vált! Habár fel 
lehet vetni, hogy pecsétábrázolásaink külföldi mintára készültek, Szé
kesfehérvár esetében az ábrázolásnak joggal tulajdoníthatunk némi tár
gyi alapot, anélkül, hogy bármiféle azonosítást kísérelnénk meg. 

Székesfehérvár belvárosának utcahálózata mindmáig középkori jel
legű, igazodik egykori városfalaihoz,7 akárcsak a többi középkori váro
sunk mai utcái, például Egerben8, Győrött, Pécsett és Pápán. E falakat 
érdemi változtatás nélkül rögzítették a XVII. századi hadmérnöki fel
mérések9 és számtalan törökkori metszeten. Egyöntetűen, sok külsőto
ronnyal erősített, középkori várost mutatnak, amelynek a mai utca
hálózatra vetített alaprajzát Gerő László közli. (186. o.) Székesfehérvár 
történetéből tudjuk, hogy — hasonlóan a budai polgárokhoz, győri és 
soproni hospesekhez — 1249-ben a külvárosi lakókat a Castrumba, a 
mai Belvárosba költöztették10. A város lakossága magát latinoknak ne
vezte, és ezekben az években a már említett pecsétet használta. 

A kutatás szerint a krónikákban említett, Géza korára keltezhető vá
rosfalaknak nincs nyoma, jellegüknél, elhelyezkedésüknél fogva nem 

0 A diósgyőri vár régészeti feltárásába és történeti kutatásába huzamosabb ideig be
kapcsolódhattam. A vár kutatóival történt együttműködésünk során kialakult véleményün
ket Czeglédy Ilona adja közre a legközelebbi jövőben megjelenő, nyomtatás alatt álló mun
kában: A diósgyőri vár. A rendelkezésemre bocsátott anyagért és a kutatási lehetőségekért 
ezúton is köszönetemet nyilvánítom. 

7 Gerő László: Középkori vármaradványok mai magyar városképeinkben. Századok, 1964. 
5—6. 1053—1056. o. 

Fitz Jenő—Császár László—Papp Imre: Székesfehérvár, Budapest, 1966. 14. o. 
K Kovács Béla: Eger középkori utcái. Egri Múzeum Évkönyve III. 1965. 75. o. 
9 Fitz—Császár—Papp : i. m. 22., 25. o. ; Kralovánszky Alán: Székesfehérvár X—XI. századi 

településtörténeti kérdései. Székesfehérvár Évszázadai 1. Székesfehérvár, 1967. 38., 39. o. 
10 Fitz—Császár—Papp : i. m. 14., 16. o. ; Fügedi Erik: Székesfehérvár korai története a 

város alaprajzában. Székesfehérvár Évszázadai 1. 30. o. 
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ezek maradtak fenn a késő középkorban. A hadmérnöki metszetek vá
rosfalait Károly Róbert-korinak ítélték11. Ezzel szemben a fentiek bi
zonyítják egy XIII. századi, kőből épült városfal létét, amelyhez egy
kor utcák és középületek tartoztak. E keltezés értelmében a X—XIII. 
századi Székesfehérvárat utcarendszerével és városfalaival együtt el
törölték volna, építve helyette a XIII. századi, a pecséttel kapcsolatban 
említett és kétségtelenül létező, azonban régészetileg ki nem mutatható 
várost. Ehhez ugyancsak utcarendszer stb. tartozott volna, és ezt szin
tén teljesen vagy döntő részt átépítve hozták volna létre a XIV. század
ban a ma ismert várost. 

Eleve kétkedve fogadva az átépítések ilyen feltételezett gyorsaságát, 
ellenvetésként meg kell említeni: Székesfehérvár későközépkorban 
használt egyházi és világi építkezéseinek jelentős részét — a hozzátar
tozó utcákkal! — III. Béla és IV. Béla korára, a tatárjárás elé keltez
zük12. Ezt nem törölték el — és ilyen adatot nem ismerünk — félév
százados „fennállás" után. Azaz a mai utcahálózat a XIII. század köze
pén, talán még a tatárjárás előtt kialakult képét13 őrzi. Igazodik a had
mérnöki rajzokról ismert, legkésőbb 1249-re felépült, külsőtornyos vá
rosfalakhoz. Ez nyújthat számunkra némi tárgyi párhuzamot a latinok 
említett pecsétábrázolásához, másrészt alaposan megfontolandó ellen
érvet a külsőtornyos építkezés XV. századra keltezésével szemben. 

Ugyancsak érdekes következtetésekre juthatunk a Képes Krónika 
miniatúráinak vizsgálatával. A képek elemzésénél természetesen nem 
gondolunk egyes várainkkal történő azonosításra. Alaprajzukat tekint
ve, előfordulásuk arányában vizsgáltam meg a várábrázolásokat. Em
lékeztetőül megjegyzem, hogy a Krónika miniálása 1370-ig befejező
dött14. Az is bizonyosra vehető, hogy a képek itáliai és francia hatást 
mutatnak, hozzávéve a miniátor tapasztalatát és képzeletét. Figyelem
be kell még venni, hogy váraink építése évtizedekig tarthatott . 

Tételezzük fel: a magyar várépítésben a XIV. század közepén az el
terjedt és uralkodó forma a lakótorony és a belsőtornyos vár volt. Ez 
esetben az ábrázolások többségét e két alaprajzi forma képviselné, és a 
külsőtorony elvétve, az olasz hatás véletlen eredményeként mutatkoz
na. Ezzel szemben a Krónika miniatúram magában álló lakótorony 
nincs. Falhoz csatlakozó, belső elhelyezésű lakótorony 7 van, külső el
helyezésű — mint Csobánc vagy Gyula — 3. Belsőtornyos várábrázo
lás 3 van. Ellenben külsőtornyos városfal 3, várfal 12 fordul elő! Ez 
az arány felborítja az előző feltételezést. Joggal látjuk alátámasztva, 
hogy a külsőtornyos várépítési mód elterjedésre és ismertségre nézve 
a XIV. század közepén már legalábbis elérte a belsőtornyos rendszerét, 
és felülmúlta a lakótoronyét. 

U Fitz—Császár—Papp: i. m. 14. o. 
12 Uo. 13. o. 
13 Hasonló eredményre jutott nálam korábban Kubinyi András. Tanulmánya a Székes

fehérvár Évszázadai soronkövetkező kötetében jelenik meg. 
14 Berkovits Ilona: A Képes Krónika művészettörténeti jelentősége. Közreadva: Monu-

menta Hungarica III. Kálti Márk Képes Krónikája, Budapest, 1959. 29. o. ; Berkovits 1370-re 
keltez. Dercsényi Dezső: A Képes Krónika és kora. Kiadva: Képes Krónika I—II, Budapest, 
1964. II. köt. 32. o. — Az előző véleménnyel szemben az 1360-as évek elejére teszi a képek 
keletkezését.; Elekes Lajos—Léderer Emma—Székely György: Magyarország története I. 
(Egyetemi Tankönyv), Budapest, 1965. 223. o. — Székely György 1370-körülre keltez. 
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Gerő László a külsőtornyos építkezés fejlődését egyebek között a 
számszeríj fejlődésével hozza kapcsolatba. Néhány megállapításával 
nem érthetek egyet : 

„A korábbi íjnak javított változata a számszeríj, lőtávolsága, ható
ereje növekszik." (22. o.) Ezt a megnövelt hatótávolságot a szerző — 
Gyalókay Jenő közelebbről meg nem jelölt véleményét alapul véve — 
60 méterben határozza meg (53. számú lábjegyzet), ezzel indokolva a 
külsőtornyok esetenkénti sűrű elhelyezését (24. o.). 

A kutatás — megfelelő kísérletek hiányában — a sokszor túlzó for
rások alapján elég eltérő adatokat szolgáltat. Az egyszerű íj lőtávolsága 
mintegy 350 méterre becsülhető1"'. A kutatók megjegyzik ugyan, hogy 
ilyen távolságról nem ütötték át a páncélt, azonban ez a várostromnál 
elhanyagolható. A számszeríj súlyos nyílhegye a nagyobb kezdősebes
ség hatására 130 méterről biztosan ütötte át a páncélt10. így bizonyos, 
hogy hatásos lőtávolsága nem páncélozott célpontra — és az ostromlók
ra inkább ez vonatkozik — 200 méter lehetett. Az is kiderül, hogy az 
egyszerű íjnál lényegesen nehezebb számszeríj nagyobb ütőerejével 
arányosan lőtávolsága csökken. 

A külsőtornyos rendszer bemutatása során a példák ismertetésénél 
némi elfogultságot vélek felfedezni. Jóllehet Gerő László felhasználta 
a soproni városfal kutatóinak munkáit, a városfal építésének XV. szá
zadra keltezése (24. o. vö. 185—187. o.) elsimítja azt a tényt, hogy a 
külsőtornyos, római eredetű városfalat már a XIII. században használ
ták, és az átépítés során csak újra használhatóvá tették e külsőtornyo
kat, alaprajzukon mit sem változtatva. Ez az átépítés pedig 1340-re el
készült17. 

Vajdahunyad lőkamráiból — alaprajzukat máshol18 közölte a szerző 
— állításával (24. o.) ellentétben oldalozni lehetetlen, mert e lőkamrák 
előre, illetve haránt irányulnak. 

A tüzérségi harcmód fejlődésétől kezdve Gerő László világos, szak
szerű képet nyújt a védelem alakulásáról. 

Általános elméleti bevezető része után tér rá a szerző a magyar vá
rak egyenkénti ismertetésére. Sajnos, feladja korábbi könyvének ro
konszenvesebb gyakorlatát. Nem az egyes fejlődési korszakokról ad 
körképet, hanem — egy várat általában egyszer tárgyalva — a jellem
ző, rendszerint első periódusnál írja le várainkat. így az egy épületre 

Jű Pár száz métert ír Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története I—II. Budapest, 
1895. II. köt. 131. o.; Uo: korábban 200—250 lépést gondol: i. m. 122. o.; 150 lépést, vél. 
Könyöki József: A középkori várak. Budapest, 1905. 163. o. 350 méterre becsüli a lőtávol
ságot. Razin: A hadművészet története II. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1961. 391. o. 

16 Erre vonatkozó adatok: Bárczay Oszkár: i. m. 130. o.; 100—125 lépés. Kalmár János: 
A középkori számszeríj (Kéziratként) Technikatörténeti Szemle, 1964. 1—2 120. o. ; 300 lépés 
— soknak tűnik.; Dr. Csillag Ferenc: A kézi lőfegyverek és a hadművészet. Budapest, 
Zrínyi Katonai Kiadó. 1965. 11. o. : 400—450 lépés, ennek véleményünk szerint legfeljebb a 
fele hatásos lőtávolság. Razin: i. m. 393. o.: 400 méterben a lőtávolságot, 200 méterben a 
páncélozott célpont elleni hatásos lőtávolságot adja meg. Ez a motollás, két fő által kezeit 
számszeríjra vonatkozik.: Könyöki József: i. m. 163. o. 200 lépés, páncélozott célpont ellen. 
— Ezekből az adatokból kitűnik, hogy pontos források és általában hivatkozások nélkül 
legfeljebb feltételezéseket alkothatunk. Mégis úgy véljük, hogy a végül megadott lőtávolság 
tájékoztató értéknek megfelel. Az itt felsorolt összes adat lényegesen felülmúlja Gerő 
László közölt értékét. 

17 Holl Imre: Sopron középkori városfalai. Archaeológiai Értesítő, 94, 1967. 182. o. 
18 Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955. 254. o. 
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vonatkozó adatokat együtt találjuk, de nincs keresztmetszetünk egy-egy 
korszakról. De arra, hogy egy várat alaposan megismerjünk, e könyv 
nem alkalmas, nem is ez a célja. Élesen fogalmazva tehát bő, de nem 
teljes katalógus e rész. 

Töredezi az anyagot, hogy az egyes fejlődéstörténeti korszakok tár
gyalásánál a szerző újra összefoglalja és ismerteti elméletét. 

Váraink leírásánál a szerző roppant apparátussal, tőle megszokott 
példás alapossággal jár el. Műemléki, történeti és részben régészeti ol
dalról mutatja be várainkat. Hatalmas anyagot jegyzetel. Sajnos, az 
okleveles anyag dokumentálása nincs megoldva. Természetesen min
den felhasznált forrás jegyzetelése tönkretette volna a könyvet. Még
sem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül a tudományos, sőt ismeret
terjesztő szempontokat. Úgy érezzük, legalább függelékben tájékoztatni 
kellett volna az olvasót a fontosabb levéltári anyagról. Sőt, néhány fac
simile emelte volna a könyv értékét, akárcsak egy-egy jól sikerült ása
tási fénykép. 

A várak bemutatását Gerő László jelentős fényképanyaggal kíséri. 
Kár, hogy egy-egy várról néhol sok, lényegtelen, vagy kívülálló szá
mára is jól ismert részletet mutat. (Sárospatak 54., 56., 59. o. Siklós 
83., 84., 228. o. Sümeg 97., 101. o. Buda 120., 122. o. Csókakő 144. o. 
Várgesztes 166. o. Sárvár 255. o. stb.). Emellett egységesen megálla
pítható, hogy kifogástalan, nemegyszer bravúros fényképeket látunk, 
melyek — köztük a kitűnő légifelvételek — jobb és időszerűbb isme
reteket nyújtanak várainkról, mint a később kiadott Ostromverte vá
rak c. album. 

A gazdag metszetanyagban is van közismert, például Eger vagy Tata 
ábrázolása. (245. 261. o.) Ezek, és az említett fényképek helyett szíve
sebben látnánk kevésbé ismerteket. 

Nagyon hasznos, hogy rekonstrukciós rajzokkal is bővíthetjük isme
reteinket. Néhol azonban pontosan meg kellett volna jelölni, melyik 
állapotot ábrázolja a rekonstrukció. (Például Nagyvázsony esetében, 
63. o.) 

Sok alaprajzot is találunk. Sajnos, néhol — talán nyomdai okokból 
— az alaprajz egészen távol esik a közvetlenül utaló szövegrésztől. Sőt, 
Veszprém esetében az alaprajz helye meg sincs jelölve a szövegben. 
(89. o., alaprajz: 187. o.) Érthetetlen, hogy az építési korok a színezés
ből kivehetőek, ám a jelmagyarázat egyes esetekben hiányzik. Diós
győr, 167. o. Várpalota, 183. o. stb.) Külön érdeme a szerzőnek az egy
séges léptékű alaprajzok közreadása, mely elsőként teszi lehetővé az 
országos összehasonlítást. 

Váraink leírásánál — ekkora anyagnál érthető, mégis sajnálatos — 
tárgyi hibák is előfordulnak. Ilyen például Szanda vár leírása. A szerző 
talán nem ellenőrizhette másodkézi anyagát, amikor ezt írja: 

,,A vár maradványai kettős bazalt hegycsúcson állanak, amelyek kö
zül az alacsonyabb, szélesebb hegyhátszerű vonulatot bányásszák. Egy
kor a kőbánya helyén is feküdtek falmaradványok." (150. o.) 

Valójában a helyszínen két, egymástól távol eső külön hegy van. A 
szerző által leírt Szanda vár a Szanda faluhoz közelebb eső hegyre 
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épült. Ugyanakkor a Szandaváraija község határában (!) emelkedő he
gyen ahol a kőbánya van, embernyi magasságú várfal állott19. 

Dédes váráról írja szerző, hogy azt Ernye fia, István építtette a XV. 
század második felében. (157. o. és 43. számú jegyzet.) Ez részint téve
dés, részint nyilvánvaló elírás. István a XIII. század második felében 
és a XIV. század első harmadában élt. (Vö. A szerző 168. és 301. o.) 
Dédes várát azonban nem ő, hanem atyja, Ernye bán építtette, és a 
vár 1254-ben már állt20. Érdekes, hogy egy, a könyvben fényképen is 
közölt (158. o.) tornya félkörös, külső elhelyezésű, hasonlóan a diósgyőri 
Novum Castruméhoz. 

Félreérthető fogalmazással is találkozunk : 
,,A budai vár ma ismert formájában a Magyarországon a XIII—XV. 

században épített szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos várak csoportjá
ba tartozik." (110. o.) 

Pedig épp a legkorábbi részek ma sem láthatóak. A „ma ismert" for
máról kívülálló általában a Déli nagy rondellára, a Buzogány-toronyra, 
sőt a barokk palotára gondolhat. 

Simontornya váráról írja Gerő László: 
„1324-ben a vár csak a lakótoronyból állott." (159. o.) Később ellen

ben ezt olvashatjuk: 
,,A vár építésének első periódusa minden valószínűség szerint a fel

tárt szabálytalan alaprajzú, külső védőfal." (160. o.). 
Sárospatak várának részletes tárgyalásánál Gerő Lászlónak, úgy 

érezzük, teret kellett volna szentelnie a lábjegyzetben említett egyik 
szerző lényegesen eltérő véleményének ismertetésére, annak ellenére, 
hogy a vita más helyen hozzáférhető. (43. és köv. o., 93. lábjegyzet.) 

Diósgyőr várának leírásánál (168. és köv. o.) az ugyancsak alapos tá
jékoztatásból annál inkább hiányoljuk az Ernye-vár és a Novum Cast-
rum részletesebb közlését, legalább alaprajzon, mert az utóbbi, jóllehet 
már a XIV. század elején állt, mindmáig látható külsőtoronnyal rendel
kezett. 

Ugyanitt írja a szerző: 
„A király iránti hűtlenségben esett családtól 1319-ben Károly Róbert 

elkobozza, és debreceni Dózsa nádornak ajándékozza a várat. Azonban 
az új tulajdonos sosem iktattatja be magát. Nagy Lajos király megsze
reti ezt a helyet, és lengyel politikáját is jórészt innen intézi, 1364-ben 
Miskolc városát és környékét is átvette a Szécsi-családtól, akiknek más
hol adott cserebirtokokat. A várat ezután pompás királyi kastéllyá építi 
ki." (168. o.) 

Ez a rész pontos forrásismerettel és felhasználással készült. De azt 
a megállapítást sugallja az olvasónak, hogy Diósgyőr vára is 1364-ben 
került királyi kézre, és mintegy az építkezés is azért kezdődött ekkor, 
mert — ésszerű — Lajos megkedvelte a helyet. 

19 Itt 1968 őszén Gádor Judit régész folytatott leletmentő ásatást, melyen részt vettünk. 
Vö. : Régészeti Füzetek. 1969. 

20 Győrffy György: Áz Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1963. 770. o. 
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Az eseményeket néhány más adattal lehet jobban megvilágítani. 
Diósgyőr már 1340-ben Erzsébet királyné tulajdona volt21. Tőle szerez
te meg Lajos, aki a szerző által említett 1364-es csere alkalmával az ő 
diósgyőri vára körüli birtokok cseréjéről ír22. Diósgyőr tehát már 1340-
től a királyi család kezében volt, az 1364-es építési kezdetet semmi sem 
indokolja. Ezt más helyen a szerző is cáfolja: 

„A belső, szabályos vár kiépítése Nagy Lajos és Mária királynő ide
jére, az 1343—1395 közötti évekre tehető." (168. o.) 

Erősen vitatható Gerő László következő állítása Diósgyőrről : 
„A vár tornyainak felső emeletei nem Lajos idejében épültek, hanem 

későbbiek . . . A külső várfalöv méreteire való kibővítése, a kváderbur-
kolatos ikertornyok építése azonban Mátyás király korára vallanak, a 
vizesárok ellenfalának (contra-scarpa) kiépítésével és a négy belső to
rony felső emeleteivel együtt — ahogyan az azonos kőfaragój elekből ez 
megállapítható volt." (174. o.) 

Ennek elfogadása azt jelentené, hogy a Lajos-kori politikai központ 
egy félbehagyott, torony nélküli vár lett volna. Ha ugyanis Diósgyőr 
felső emeleteit lehagyjuk, akkor a belső épületek elé semmi sem emel
kedik. Nem lehet a belső épületeknek tetőzete, mert azok építése fel
tételezi a tornyokét. Nemi lehet felépíteni a kápolnát, a körbefutó vé
dőerkélyt stb. Nem valószínű, hogy az ország központja, királyi vár
kastély, diplomáciai centrum (turini béke aláírása!) lehetett volna az 
így elképzelt, torony és emelet nélküli épület, amelyet tulajdonképpen 
várnak sem nevezhetnénk. Még kevésbé támasztható alá, hogy ez, 
Zsigmond idejében királynői várként, Mátyás koráig állt volna így. A 
kőfaragój egyeket inkább azon építkezéseknek tulajdonítanánk, ame
lyeket — oklevelek tanúsága szerint23 — Mátyás a huszita pusztítások 
kijavítására indított. 

Hiányolható, hogy a szerző néhányszor még tájékoztató építési idő
pontot sem nyújt. (Regéc, Csővár, Kőszeg külsőtornyos városfala, Ka
nizsa, és ide sorolható Buják, továbbá Vitány, melynek keltezése csak 
a Függelékben olvasható.) Feltétlenül pontos forrásjegyzet kellett vol
na Essegvár kétségbevont építési adatához. (141. o.) 

A könyv anyagát színesíti, hitelességét emeli számos krónika- és for
rásrészlet. Örömmel olvastuk volna a magyar hadművészet fejlődését 
bemutató forrásokat is. 

Váraink leírása után Gerő László szakavatott tollal ismerteti meg az 
olvasót műemlékvédelmi kérdésekkel. Függelékében pedig jegyzékét 
adja a magyar váraknak. Jó lett volna, ha a Függelék helyneveit, to
vábbá — az 1955-ös könyvhöz hasonlóan — a képes oldalak mutatóját 
megkülönböztetve szedik. Nélkülözzük a tárgymutatót is, a magyar vá
rak térképének hiányát pedig semmi sem indokolja. 

21 Uő. uo. 774. o. 
22 „, . . cas t ro nos t ro GYOSGEUR vocato. . . " 
23 Wenzel Gusztáv: Diósgyőr egykori történeti jelentősége: Értekezések a történettudo

mány köréből. VII. szám 1872—73. II. köt. 21. o. 
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Másfél évtizeddel a szerző korszakalkotó dolgozata után várva vár
tuk a korszerű összefoglalást. A hadtörténész ezenkívül több és jobban 
alátámasztott haditechnikai részletre számított — hiszen a vár elsősor
ban harci eszköz. 

Gerő László impozáns kiállítású, jól illusztrált könyve — a tapasz
talt, kitűnő kutató iránti őszinte tisztelet és rokonszenv mellett — e 
pillanatban sem nyújt számunkra lényegesen többet a magyar várépí
tés elméleti kérdéseiről, mint 1955-ös munkája. Ettől eltekintve rész
letes, hiteles képet kapunk várépítészetünkről és várkutatásunk 15 
évéről, jelenlegi színvonaláról. Egyes vitatható részletek ellenére — 
melyeket nem kis részben a könyv lezárását követő eredmények tesz
nek kétessé — a könyv nélkülözhetetlen az e témában kutató és ér* 
deklődő számára egyaránt. 
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REFLEXIÓK MAROSI ENDRE MEGJEGYZÉSEIRE 

G erő László 

Bírálóm azzal a megtisztelő megállapítással kezdi mondanivalóját, 
hogy várkönyvemet népszerű használatra, ismeretterjesztésre alkalmas
nak tartja, és egyben tudományos munkának is minősíti. A munka út
törő jelentőségét máshol is elismeri, mégis hosszan sorolja kifogásait. 
Ezek után valóban bajos számomra annak eldöntése, mi a véleménye 
könyvemről kritikusomnak, és magam mit gondoljak őfelőle, akinek 
gyakorlati—elméleti munkássága e területen előttem teljesen ismeret
len. 

Itt-ott mégis ellent kell mondanom. Én pl. nem hiszem, hogy vizs
gálódásaimat leszűkítettem volna, csak nem ismételtem meg a történel
mi Magyarország területére vonatkozó váranyagot, mert abban — és 
itt kérem az olvasót, ebben nekem higgyen—' valóban semmi újat nem 
tudtam volna mondani. Hiszen eleve, már az első könyvemnél is főleg 
a kifejtett periodizáció illusztrálására, ennek minél szélesebbé tételére 
szerepeltek ezek a várak. Mégis mi történt akkor? A történelmi anyag 
közlése bizonyos helyeken oly érzékenységet okozott, ami adott esetben 
meg is nyilvánult a szerző felé. Második könyvem összeállításakor fi
gyelembe vettem az elsőre vonatkozó bírálatot. Ilyen volt az a kifogás 
is, amely többek részéről hangzott el, nevezetesen, hogy egy-egy vár 
leírása több fejezetre szakad szét, és a várfejlődés szakaszos korszakai
nak illusztrálása kedvéért lemondtam a folyamatos vártörténetekről. 
Első könyvemben természetesen az általam felállított várépítési perio
dizáció kifejtése, bizonyítása, megismertetése volt a fő célom, hiszen az 
addig teljesen hiányzott, és még nem tudhattam, vajon a területtel fog
lalkozó tudományok: régészet, történetírás, művészettörténet művelői 
hogyan fogadják, egyáltalán elfogadják-e elméletemet, amelynek fel
vázolását tartottam ekkor a legközelebb elérendő célomnak. Ezért is vi
selte e könyv a vázlat alcímet. Mostani, második várkönyvemnél a 
,,vázlat" szót — elég szerénytelen módon — nem írtam a könyv címére. 
Ezért magamra vethetek, ha az olvasó most nem találja meg benne 
minden magyar vár kellően részletezett és pontos történetét, korsza
kokra bontott alaprajzát, vele kapcsolatos okmány helyek közlését, sőt 
facsimiléket, egykori legfontosabb ábrázolásait, a közölteknél részlete-
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zőbb — és bírálóm szerint jellemzőbb — képek választékát, a költészet, 
népmese világában történt említéseket, amelyek bizonyára teljesebbé 
tehetnék, és amelyek hiányáért bírálóm itt is ott is szemrehányást tesz. 
Azt hiszem azonban, hogy ebben éppen a legérdekesebbek — a törté
nészek —i fel fognak menteni, mert ilyen munkára egyszerűen senki 
sem vállalkozhat. Arra is emlékeztetnem kell az olvasót, hogy egy mű 
kiadásának is vannak korlátai, meghatározott keretei, és a könyvem 
megjelentetésére vállalkozó Műszaki Kiadó a kiadási normákat köny
vemnél messze túllépte, mind a papír minőségében, mind a képek ter
jedelmében. A vártérkép hiányán magam is keseregtem, mert elég fá
radságos munkával sikerült egy bőségesen részletezett térképet készí
tenem, amely a fő épülési periódusokat is feltüntető várj elekkel ábrá
zolta várainkat, úgy, ahogyan e jelekben a Nemzetközi Várintézet (IBJ) 
Tudományos Tanácsában megállapodtunk. Továbbá minden jel három 
csoport szerint tüntet te fel a várakat, aszerint, hogy azok I. eltűnt, II. 
romos, és III. helyreállított állapotúak. E térképet a védőburkolóra ter
veztem, hogy elül-hátul közrefogják könyvemet. A kiadó előzékenyen 
el is fogadta javaslatomat, azonban hogyan-, hogyan nem, menet köz
ben a térkép elkallódott, és minthogy az 5—6 hónapos ,,nyomdai átfu
t á s i b a n az én két hetes külföldi utamat nem lehetett az imprimálással 
kivárni, a térkép kimaradását csak a könyv megjelenésekor állapíthat
tam meg. Ezt bizony ma is sajnálom. Persze remélem, hogy az azóta 
is keresett könyv újabb kiadásánál e hiányt lesz alkalmam pótolni. 

Bírálóm elfogadja első könyvem legfőbb célja szerint legfontosabb 
tartalmát, az általam javasolt korszakolás alapvető helyességét. Talán 
nem árulok el nagy titkot, ha közlöm, hogy a várépítési korszakok to
vábbi megismertetése, népszerűsítése volt célja második könyvemnek is. 
Bírálóm inti az olvasót, hogy a lőfegyverek alkalmazását ne ugrásszerű
en bekövetkező változásnak tekintse. Bizony ez nagyon fontos, magam 
sem győztem rá felhívni a figyelmet. Szívesen elfogadom bírálóm meg
állapítását, miszerint az olvasókban sok minden félreértésre adhat okot. 
De az építészet olyan alapvető fogalmainak magyarázatára, mint a vár, 
várkastély, kastély, templomerőd, erődítés, stb. nem vállalkozhattam. 
Magam sem értek alattuk mást, mint a lexikonok. A belsőtornyos és 
külsőtornyos várak fogalmáról pedig elég szó van. „Egyik csoport sem 
teljes és elhatárolt" — állapítja meg Marosi Endre. De akkor hogyan 
jellemezhetők mégis a korszakok, a várépítés fejlődésének fejezetei? 
Valahol há t mégiscsak elkülönülnek egymástól? Természetesen a ma
gyar várépítésről elmondottak csak kísérik e fejlődést, amelyben, mint 
minden fejlődésben, megállapítható jellemzők nem különülnek el éle
sen. Ez általában ismert dolog mindenki előtt, aki bármiféle fejlődési 
folyamatot figyelemmel kísért végig. 

A várfalakról és városfalakról bírálóm megjegyzése nélkül is tu
dom, hogy nem azonos tar talmú belsőt védenek. De nincs köztük oly 
nagy különbség, mint ő gondolja. Mert a védelem és ostrom igényei 
egyformán döntően alakítják mindkettőt. Az ókorban látott tornyos, 
sőt külsőtornyos falak éppen azt a tételt igazolják, amire a figyelmet 
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felhívtam. Arról van szó ugyanis, hogy bizonyos ostrom- és védelmi 
módszereknek megfelelően a védelem művei: a falak, stb. is hasonló 
fejlődés-sorozatokon mentek át, illetve a sorozatok a történelem száza
dai folyamán feledésbe mentek, majd megismétlődtek. Ilyenek a vár
falak föld, fa, majd kőből való építése, azaz anyagban való módosulásuk 
sorozata. Ilyen a torony nélküli falak után a tornyok, árkok nélküli el
rendezések után az árkok megjelenése ismét a középkorban, miután az 
ókorban egyszer eljutottak eddig a fokozatig, ahogyan a faltörőkost 
mozgatható ostromtetőt, tornyot stb. is ismerték az ókorban és mintegy 
újra felfedezték a középkorban. 

A korszakolás esetében bírálóm az általam felsorolt törvényszerűsé
geket általánosnak véli, és felhívja az olvasót, „keressük meg azt a gya
korlati vezérfonalat, amely szerzőnél a történeti korszakolás megoldásá
hoz vezetett." Attól tartok azonban, hogy az ő keresése mellett sem ju
tunk megfelelő eredményre. Mert túlságosan belebonyolódik az „olda-
lozás" részletébe. Én ennek nem tekintettem korántsem olyan fontossá
got, mint az bírálóm fejtegetéseiből következik. Ezzel szemben a véde
lem passzivitását hangoztattam a várépítés elején: lakótoronyban a vé
dő elzárkózása, magas zárt kerítőfal-védőfal, védőfal belső toronnyal. 
Majd a fejlődés átváltása éppen akkor következett be, amikor a védő 
aktivizálódik a külső tornyok, bástyák szerepével, amikor nagyobb vé
dősereg befogadására alkalmas várakat épít, amelyekből kitörhet és 
csapást mérhet az ostromlókra, elpusztíthatja az ostromműveket. 
Ugyanez időben a védelem aktivizálását jelenti a védőművek terület
növekedése, s a nagyobb védőtüzérség szerepe. 

A bíráló foglalkozik azzal is, milyen körülmények alakítják a várakat, 
de az általa felsorolt körülmények szerintünk távolról sem teljesek. 
Nem említi pl. a földrajzi, úthálózati, útminőségi, kereskedelmi, ipari, 
hadseregszervezeti, stratégiai okokat és viszonylatokat, amelyek és még 
számos más körülmény befolyásolhatja a várak építését, túl az általa 
felsorolt néhány körülményen. 

A belsőtorony használhatóságával kapcsolatban olyan előnyt tulajdo
nít neki bírálóm, amit más helyen — a külsőtorony kissé átlós irány
ban álló lőrésétől — megtagad. A diósgyőri várnál általa fejtegetettek-
kel nem szállhatok vitába, mert nem értem. Az általam mondottak az 
építések egymást követéséből a kőanyag vizsgálatából és alakításából 
egyértelműen adódnak. A várépítés korszakainak elhatárolása — mint 
minden ilyen törekvés — csak nagy vonalakban állhat meg, és megelő
ző, vagy elmaradó példák mindig találhatók a korszakot megelőzően, 
illetve követően. Ezt bírálónak fölösleges külön felrónia szerző felé, hi
szen nemcsak az építészetben, de a művészettörténetben éppoly általá
nos érvényű ez, mint a régészetben. 

A Képes Krónika és a pecsétek ábrázolásaiból mi ezután sem von
nánk le messzeható következtetéseket. A nyíl és számszeríj „hatásos 
lőtávolságát" a Hadtörténelmi Közlemények egyik szakírójának cikké
ből vettem, talán Gyalókaytól. Ha újabban a — valóban kicsinek tűnő 
— lőtávolságot nagyobbra bővíti is ki az újabb szakirodalom, az elvi 
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képen ez nem sokat változtat. Mindenesetre meggondolandó, hogy még 
az ágyúknál is mily lassú a fejlődés, és mily kicsi a valóban hatásos 
lőtávolság. Gondoljunk csak Buda ostromára, ahol a Bajor Választó tü
zérségét a déli nagy rondellán törendő rés elérésére a mai Rác-fürdő 
helyén állíttatta fel, majd a rondella bevétele után itt, a rondellában 
állították fel az ostromágyúkat, és innen lőtték az alig néhányszor 10 
méterre álló palotát. Ezek pedig olyan tények, amiket nemcsak Hallart 
tüzértábornok rajzai, de az ásatásban megtalált vastag fapadlók, a lő
állás anyagának helyszínen való feltárása is bizonyítanak. 

A bíráló véleménye szerint ,,a XIV. századi magyar külsőtornyos 
várépítés legszebb példája és bizonyítéka Diósgyőr Nagy Lajos-kori 
ikertornyos védőöve". Ugyanakkor a legújabb kutatás szerint Anjou
korinak csak a belsőtornyos felső vár mondható, míg az ezt övező alsó, 
külsőtornyos védőöv XV. századi. (Vö. Czeglédy Ilona: Előzetes beszá
moló a Diósgyőri vár 1964. évi feltárási munkáiról. Arch. Ért. 1966. 1. 
sz. 98. o.). Pedig kritikusom azt állítja, hogy a vár kutatásaiban huza
mos ideig bekapcsolódott (6. jegyzet). Mit kezdjek hát olyan általános 
megállapításaival, mint „Gerő László úgy látszik nem eléggé átgon
dolt", vagy „ez a megállapítás nem teljesen pontos" stb. 

A magyar várépítésről szóló könyvem előtt e terület meglehetősen 
néma volt. Ma egyre elevenebbé válik, amit a várhelyreállításaink ör
vendetes jelensége kísér. Jó, ha egy-egy kérdésben vita van, még akkor 
is, ha az nem e munkában járatosak tollából ered. De mindenesetre ér
dekes látni, hogy azok, akik váraink helyreállításán, feltárásán fáradoz
nak, e sokrétű, bonyolult munka során nemcsak számos értékes megfi
gyeléssel járultak hozzá a várépítés kérdéseinek tisztázásához, hanem 
azt is megtanulták, hogy a gyakran ellentmondásos helyzetek megoldá
sainak keresése közepette az összefüggések finom szálait óvatosan ke
zeljék. Azt mindenesetre tudják, hogy a várépítés megismerésében az 
alkotások iránt alázattal, tanulással közelebb érhetünk, mint fölényes 
bírálattal. 

összefoglalóan, a kifogásolt részletekkel kapcsolatban szeretném 
megjegyezni, hogy az újabb kutatások örvendetesen sok részletre derí
tettek és derítenek ma is világosságot. A korábban gyakran nélkülözött 
levéltári források is egyre bővebben ontják az anyagot. Egyre gyarapo
dik tudásunk a fegyverek, használatuk, a kapuk, felvonóhidak stb. 
részleteiben. Sárospatak vára pl. Détshy Mihály építész személyében 
olyan kutatót talált, akinek adatai sok részletben cáfolják és helyesbí
tik eredeti feltételezéseinket. De szabadjon megjegyeznünk: éppen ezt 
tartjuk legfontosabbnak, hogy egyáltalán ma már vannak ilyen kuta
tások. És talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy 
ebben az érdeklődésben, a tudomány, építészettörténet, művészettörté
net és régészetnek a haditudományok alaposabb megismerése felé for
dulásában a Budai középkori királyi Vár maradványai helyreállításá
nak, és ehhez kapcsolódó várépítészeti kutatásaink anyagát közreadó 
könyvünknek is volt szerepe, ami még ma is újabb kutatásokra, megál
lapításokra ösztönöz. 
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S Z E M L E 

A HADMŰVÉSZET TÖRTENETE 

(Budapest, 1969. 605 o.) 

szerzők tollából ez a könyv nem az el
ső marxista hadművészet történeti ösz-
szefoglalás. Az elmúlt 15 év alatt már 
két ízben is megjelent nagyobb terje
delemben hasonló tartalmú, de más célt 
szolgáló és más szükségletet kielégítő 
hadtörténeti munka.2 

Az ismert és sokat idézett régi latin 
közmondás szerint: „Historie est ma
gistra vitae" — A történelem az élet ta
nítómestere. Ez a mondás érvényes a 
hadtörténelemre is. A hadügy forradal
ma csak ismételten aláhúzta, milyen 
sok szempontból jelentős a szocialista 
hadtudomány egyik ágának, a hadtör
ténelemnek a szerepe. 

Az egyetemes és magyar hadtörténe
lem többek közt lehetővé teszi a had
ügy minden területén végbemenő vál
tozások, fejlődési folyamatok és tör
vényszerűségek megismerését, nagy se
gítséget nyújt a mai kor katonai prob
lémáinak .megoldásához. Emellett a had
történelem a honvédelmi nevelés fon
tos eszköze. A magyar nép hadtörténel
mének, a hősi múltnak a bemutatásá
val a jelenlegi és a jövő nemzedékeit 
szocialista hazafiságra és internaciona
lizmusra neveljük. 

A hadtörténeti ismeretek jelentős 
szerepet játszanak a különböző katonai 
tanintézetek oktatásában, a tisztek gon
dolkodásmódjának és látókörének fej
lesztésében. A hadtörténeti ismeretek a 
katonai műveltség egyik nélkülözhetet-

2 Lásd Hadtörténelem. Jegyzet a Honvéd 
Akadémia számára, I—in. köt. Budapest, 
Hadtörténelmi Intézet. 1954—1955. ; Az egye
temes és a magyar hadművészet története. 
Rövid összefoglalás I—III. köt. Budapest, 
Zrínyi Katonai Kiadó. 1959—1961. 

msnk Httmmna mtrm actotommmt* tuat» 

A 
HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 

E tankönyv jellegű művet a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum, valamint a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia had
történészeiből álló munkaközösség1 írta 
és a Magyar Néphadsereg Kiképzési 
Főcsoportfőnöksége adta ki. Magyar 

1 A munkaközösség tagjai: Balázs József 
alez., Dr. Józsa Antal őrgy., Dr. Liptai Er
vin ezds., Dr. Mues Sándor alezr., Dr. Nagy 
Gábor ezds., Dr. ölvedi Ignác alez., Rázsó 
Gyula, Dr. Százva Péter alez., Tóth Sándor 
alez., Váradi György alez. 
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len alkotóeleme, melynek jelentőségét 
ma minden hadsereg vezető szerve el
ismer. 

A hadművészet története olyan égető 
katonai igényt elégít ki, mely a hadmű
vészet több évezredes története iránt 
érdeklődők körében már évek óta meg
nyilvánult. A könyv elsősorban a kato
nai főiskolák hallgatói, a tisztikar és a 
háborúk, a fegyveres erők fejlődésének 
és vezetésének történelmi kérdései iránt 
érdeklődő tagjai számára készült. A jól 
sikerült kiadvány terjedelmi korlátai-
nál fogva, a teljesség igénye nélkül a 
hadművészet évezredeket átölelő törté
netének csupán a legfőbb irányaival és 
áramlataival foglalkozik. Az elmúlt ko
rok katonai eseményei közül is csak 
egy-egy, a hadművészet adott korszaká
nak fejlettségi fokát jellemző, tipikus 
példát emel ki. 

A szerzőknek sikerült kerek szerkeze
tet és helyes arányokat kialakítaniuk, 
amely elősegítette fő célkitűzésük meg
valósítását. 

A munka bevezetőből, négy részből és 
14 mellékletből áll. 

A bevezetőben (11. o.) ismertetik a mar
xizmus—leninizmus tanítását a háború
ról és a hadseregről. Leszögezik, hogy a 
háborúnak, mint társadalmi jelenség
nek okaira, sajátosságaira a történelem
ben először a marxizmus adott tudomá
nyos magyarázatot. A háborúkkal szin
te egyidejű azt a törekvés, hogy az 
emberek tudományosan megismerjék a 
fegyveres küzdelem törvényeit, s a győ
zelem érdekében alkalmazzák azokat, 
így megszületett minden kornak a ma
ga hadtudománya. 

Mint minden kor hadtudománya, a 
szocialista hadtudomány is nagy figyel
met szentel az elmúlt háborúk tanulmá
nyozásának. Különösen egyik ága, a 
hadtörténelem vizsgálja sokoldalúan a 
fegyveres küzdelem történetét. A had
történelem egyik legfontosabb alkotóré
sze a hadművészet története, amely a 
hadászat, a hadműveleti művészet és a 
harcászat fejlődésének a kérdéseivel 
foglalkozik. A szerzők megállapítják, 
hogy a termelés módja mellett a had
művészet fejlődésének irányát és tem
póját különböző objektív és szubjektív 
tényezők is befolyásolják. A hadművé
szet történetének marxista felfogása 
megköveteli, hogy a hadművészet fejlő
dését befolyásoló valamennyi tényezőt, 
dialektikus kölcsönhatásban vizsgál
junk meg. Ezt az elvet követve adnak 

rövid áttekintést a szerzők az egyete
mes és magyar hadművészet történeté
ről. 

Az első részben (13—49. o.) az ókori 
társadalmak háborúit és hadseregeit 
mutatják be. E hatalmas anyagból ki
emelik és részletesebben vizsgálják az 
ókori Kelet, a görög és a római hadmű
vészetet. Jól sikerültek a klasszikus csa
ták — marathoni, orgimuszi, leuktrai, 
cannaei stb. — leírása, Nagy Sándor 
hadművészetének ábrázolása és az óko
ri hadtudományi irodalom vázlatos be
mutatása. 

A második részben (50—120. o.) a 
szerzők elemzik a hadviselést és had
művészetet a feudalizmus korában. Eb
ben a részben már az egyetemes had
művészet irányzatának és történetének 
áttekintése mellett a szerzői kollektíva 
tudatos törekvése a magyar hadművé
szet fejlődéstörténetének, leglényege
sebb jellemzőinek ismertetése. Az olva
só világos képet kap a magyarok had
művészetéről a honfoglalástól a II. Rá
kóczi Ferenc vezette szabadságharc ve
reségéig. 

A munka harmadik részében (121— 
278. o.) a burzsoá hadművészet kialaku
lását és fejlődését a francia polgári for
radalomtól a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomig mutatják be. Vázolják a 
hadügy fejlődését a francia köztársa
ságban és a napóleoni háborúkban. Té
nyek sorát idézve bizonyítják, hogy a 
francia polgári forradalom a hadsereg
szervezés, a hadászat és harcászat terén 
is újat, forradalmit adott. Helyes érté
kelését adják Napoleon hadvezéri tevé
kenységének. A szerzők részletesebben 
foglalkoznak az 1948—49-es magyar for
radalom és szabadságharc hadművésze
tével, valamint az első világháborúval. 

A hadtörténész kollektíva, a mű har
madik részében összefoglalja a mar
xista katonai elmélet keletkezésének 
körülményeit és jelentőségét Rámutat, 
hogy Marx és Engels tudományos 
tevékenysége a hadtudományban is 
döntő fordulatot hozott. Sokszor kerül
tek szembe katonai problémákkal, s 
ezeknek mindig nagy jelentőséget tu
lajdonítottak. A klasszikusok közül el
sősorban Engels foglalkozott katonai 
kérdésekkel. Tudományos munkásságá
nak legnagyobb hányadát hadtörténel
mi, hadművészeti, hadseregszervezési 
tárgyú cikkei, tanulmányai teszik ki. 

A szerzők a könyv negyedik részében 
(279—605. o.), több mint háromszáz ol-
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dalon keresztül foglalkoznak a szocia
lista hadművészet kialakulásával és fej
lődésével, a burzsoá hadművészettel a 
kapitalizmus általános válságának idő
szakában. Ennek során bemutatják a 
szovjet fegyveres erők hadművészetét a 
polgárháború és az intervenció éveiben. 
Részletesen ismertetik a Magyar Ta
nácsköztársaság honvédő háborúját. 
Vázolják a burzsoá hadtudomány és 
hadművészet helyzetét a két világhábo
rú között. Rövid összefoglalását adják a 
szovjet hadtudomány és a Vörös Had
sereg fejlődésének a polgárháború befe
jezésétől a második világháborúig. Ki
tűnő ábrázolását és sokoldalú elemzését 
adják a második világháború öt szaka

szának (418—582. o.). A szerzők röviden 
vázolják a hadművészet fejlődésének 
főbb vonásait is a második világháború 
után. Sajnos a terjedelmi korlátok nem 
engedték meg az elmúlt negyedszázad 
háborúinak hadművészeti elemzését. 

A hadművészet története című tan
könyvet nagyon szemléletessé teszik a 
bőven alkalmazott és jól sikerült il
lusztrációk. Az apró hiányosságok kö
zül csak egyet említenék, amely a 
könyv kezelhetőségét nehezíti, azt, hogy 
nincs tartalomjegyzéke. A könyv egé
széről elmondhatjuk, hogy a had történé
szi munkaközösség ezen alkotásával jól 
szolgálja a katonai oktatást és a honvé
delmi nevelést. 

Ács Tibor 

— 253 — 



LENIN ÉS A SZOVJET 
FEGYVERES ERŐK 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 
417 o.) 

LENIN 
es 

szovjet 
fegyveres 

~r ff 4 crok 
ZRÍNYI 

A jelentős történelmi évfordulók 
rendszerint ösztönzik a tudományos ku
tatást, egyszersmind kedvező társadal
mi akusztikát teremtenek a megjelenő 
művek számára. Ilyen alkalmakkor 
nemegyszer új koncepció születik, vagy 
— ami gyakoribb — reprezentatív for
mában összegezik a korábbi eredmé
nyeket. A címben megjelölt kötet — 

eredetileg a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójára jelent 
meg Moszkvában, magyar kiadása Le
nin emlékét köszönti — ez utóbbiak so
rába tartozik. Lenin katonai tárgyú írá
sainak és katonai levelezésének közzé
tétele után azonban nehéz lenne újat 
mondani a címben jelölt tárgykörben. 

A szerzők célkitűzése ezért az volt, 
„ . . . hogy szélesebb alapon megvizsgál
ják a katonai építés kérdéseivel és a 
szocialista állam hadseregének megte
remtésével kapcsolatos óriási lenini 
eszmei-elméleti hagyatékot, megvilágít
sák azt a gyakorlati tevékenységet, 
amelyet Lenin végzett a szovjet hadse
reg és haditengerészeti flotta erősítése, 
a szocialista forradalom történelmi vív
mányainak védelmében folytatott had
műveleteik irányítása terén, és ismer
tessék azt is, hogy miként valósította 
meg és fejlesztette alkotóan tovább a 
kommunista párt a katonai építéssel 
kapcsolatos lenini eszméket és útmuta
tásokat a mai körülmények között." 
(13. o.) 

A könyv kilenc fejezetre tagozódik. 
Az első fejezet Leninnek a szocialista 
haza védelmére, a szovjet fegyveres 
erők jellegére és sajátosságaira vonat
kozó nézeteit ismerteti. A leglényege
sebb az az általánosan ismert tény, 
hogy Lenin megszüntetve-megtartva ér
telmezte a proletárforradalom marxi 
tanát. Átvette a proletárforradalom tör
ténelmi szükségszerűségére és legfonto
sabb feladataira vonatkozó tételeket, s 
azokat elméletileg konkretizálta és gya-
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korlatilag alkalmazta az oroszországi 
viszonyokra. Ugyanakkor bebizonyítot
ta, hogy nem szükségszerű a proletár
forradalom egyidejű győzelme vala
mennyi (vagy a legtöbb) civilizált or
szágban, éppen ellenkezőleg: a forrada
lom abban az egyetlen országban is 
győzhet, amelyik az imperializmus leg
gyengébb láncszeme. 

Lenin kimutatta, hogy a szocialista 
haza védelme „objektív történelmi 
szükségesség"1 amit a szocializmushoz 
képest külső erők — az imperializmus 
lényegéből adódó aspirációk — írnak 
elő. Lenin felismerte, hogy a szovjet 
szocialista haza védelme „internacioná
lis ügy, amely biztosítja a szocialista 
társadalom védelmét egy országban és a 
proletárforradalom fejlődését más or
szágokban." (24. o.) 

A szocialista haza védelme, mint a 
szerzők is rámutatnak, nemcsak a fegy
veres védelmet jelenti, hanem a békés 
tevékenység ezzel összefüggő totalitását 
is, ami az új gazdasági — társadalmi 
formációra kezdettől fogva jellemző: a 
párt, a kormány és a dolgozók erőfe
szítéseit a háború elhárítására. 

A szerzők szerint a szovjet haderő sa
játosságai a következők: a szocialista 
állam védelmének eszköze; a hadsereg 
és a nép egysége; a kommunista tuda
tosság mint a szovjet hadsereg és a ten
gerészeti flotta erőforrása; a népek ba
rátságának és a proletár internaciona
lizmusnak a hadserege; a békének és a 
népek biztonságának őre. 

A második fejezet a Vörös Hadsereg 
és a hajóhad megteremtésének és meg
szilárdításának a történetét vázolja. A 
szerzők ennek a folyamatnak négy fő 
szakaszát különböztetik meg. 

1. A régi hadsereg szétzúzása és a 
Vörös Hadsereg építése önkéntes ala
pon. (1917 végétől—1918 tavaszáig). 

2. A reguláris tömeghadsereg megte
remtése a dolgozók általános hadköte
lezettsége alapján (1918 tavaszától— 
1919 elejéig.) 

3. A reguláris tömeghadsereg építésé
nek befejezése a VIII. pártkongresszus 
határozatai alapján, az egyesített inter
venciós és fehérgárdista támadások 
szétzúzásának megszervezése. (1917 ta
vaszától—1920 végéig.) 

4. A Vörös Hadsereg építése és erősí
tése a háborúról a békés szocialista épí-

1 A szerzők megfogalmazása, akárcsak a 
többi — külön nem jelölt — idézet. 

tésre való áttérés időszakában. (1920— 
24.) 

A fejezet — legalább is számomra — 
legizgalmasabb kérdéskörei az önkén
tesség időszaka és a regularitásra való 
áttérés. A szovjetállam új katonai szer
vezetének csírája a Vörös Gárda volt, 
ami azonban — írják a szerzők — kis 
létszáma, decentralizáltsága és gyenge 
katonai képzettsége miatt nem biztosít
hatta a szovjetállam védelmiét. Ezt a fel
adatot nem lehetett rábízni a régi had
seregre sem. Ezért a régi hadsereg szét
zúzásával — a hadsereg és a hajóhad 
demokratizálása, a nem demokratizmus 
intézmények lerombolása, fokozatos le
szerelés — egyidejűleg megkezdődött az 
új típusú hadsereg szervezése önkéntes 
alapon. így vált lehetővé, hogy a bolse
vik párt jelentékeny erőket küldjön a 
belső és a külső frontokra, egyszers
mind megteremtődött a Vörös Hadsereg 
politikailag tudatos, proletár magva, 
mely a további katonai építés alapja 
lett. Az önkéntességnek azonban nagy 
fogyatékosságai is voltak: az önkénte
sek jelentkezése nem volt egyenletes, s 
alig pótolta a csökkenést; nem álltak 
rendelkezésre harci tartalékok és nem 
volt lehetőség az utánpótlás rendszeres 
kiképzésére: a fegyelem laza volt, a 
fegyverzet szedett-vedett stb. Mindezért 
elkerülhetetlen volt az általános hadkö
telezettség bevezetése, kivált 1918 nya
rától, amikor megindult a nyílt fegyve
res intervenció. A könyv idézi Lenin 
megállapítását: a reguláris hadsereg 
„ . . . minden osztály megszilárdult hatal
mának, s így a proletariátus megszi
lárdult hatalmának is jellemző sajátos
sága." (78. o.) Érdeklődésre tarthat szá
mot a VIII. pártkongresszuson Lenin és 
az ún. katonai ellenzék között lezajlott 
elvi harc ismertetése, továbbá a szovjet 
katonai doktrína vitájának vázolása. 

A harmadik fejezet a kommunista 
pártnak a fegyveres erők irányításában 
betöltött döntő szerepére vonatkozó le
nini elveket ismerteti, elsősorban abból 
a szempontból, hogy miként valósultak 
meg azok a gyakorlatban. Ezek az elvek 
a szerzők szerint a következők: a párt
irányítás tudományos jellege; a politi
kai és a katonai vezetés egysége; a de
mokratikus centralizmus elve; a vezetés 
ereje a tömegekhez fűződő kapcsolat
ban rejlik; a siker a káderektől függ. 
Ebben a fejezetben — akárcsak a kötet 
egészében — a lenini időket egy-egy 
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kérdés kapcsán többnyire közvetlenül a 
XXII., még gyakrabban a XXIII. kong
resszus valamelyik határozata, tézise 
stb. követi, s ha nagy ritkán mégis sor 
kerül a háború előtti ötéves tervek idő
szakára, akkor csupán az egyébként va
lóban alapvető jelentőségű eredmé
nyekről esik szó, a rendkívül súlyos 
problémák említés nélkül maradnak. 

A negyedik fejezet tárgya Lenin mint 
a szovjet hadtudomány megalapítója. 
Ezen belül nagy vonásokban az alábbi 
kérdéscsoportokról esik szó : 

1. Lenin kidolgozta a fegyveres harc 
legjellegzetesebb vonásait az imperia
lizmus korában, különös tekintettel a 
hadművészet és a társadalom gazdasági 
rendszere közötti összefüggésre. 

2. Lenin nézetei a fegyveres harc tör
vényszerűségeiről, a hadviselés és a 
harctevékenység módjainak és formái
nak fejlődéséről és változásáról. A szer
zők megkísérlik a háborúra és a hadse
regre vonatkozó marxista—leninista ta
nítás és a szovjet hadtudomány viszo
nyát tisztázni : „ . . . tárgyukat tekintve 
különböznek egymástól, mégsem lehet 
különválasztani őket. A tanulmányozás 
objektuma közös náluk, s ez a háború. 
Ám, míg az előbbinek tárgya a háború, 
mint a társadalmi élet egyik oldala, 
melyet az osztály-, a társadalmi viszo
nyok, az államok, államcsoportok és a 
nemzetek közötti kölcsönös kapcsolatok 
idéznek elő, addig az utóbbinak a tár
gya maga a fegyveres erők hadviselé
se." (177. o.) 

Az ötödik fejezet a technikai felsze
relés és a szervezeti tökéletesítés prob
lémakomplexumát tárgyalja. Ezen be
lül a hadsereg és a hadiflotta termelési 
módtól való függéséről, a bolsevik párt
nak a Vörös Hadsereg technikai felsze
relése és szervezeti tökéletesítése terén 
végzett tevékenységéről, végezetül a je
len — a hadügy forradalma következté
ben előállott — viszonyokról van szó. 

A hatodik fejezetben a régi katonai 
szakemberek bevonásáról, a katonai ká
derek létrehívásáról, képzésük és szere
pük történetéről, valamint a szovjet 
tiszt lenini munkastílusáról olvasha
tunk. 

A hetedik fejezet a pártpolitikai 
munkának a szovjet katonák nevelésé
ben betöltött funkciójára vonatkozó le
nini elveket, a katonák eszmei-politikai 
nevelésének útjait és módszereit, illető
leg az említettek korszerű viszonyok 

közepette történő megvalósulását vizs
gálja. 

A nyolcadik fejezet az éberség és a 
harckészültség kérdéseiről, a kilencedik 
a katonai építésre vonatkozó lenini el
vek és SZKP tapasztalatok történelmi 
jelentőségéről és nemzetközi érvényes
ségéről, a szocialista országok fegyver
barátságáról szól. 

A kötet szerzői igyekeztek a címben 
megjelölt viszonylatot minden vonatko
zásában megközelíteni. Ez a törekvésük 
jórészt sikerrel járt — legalább a te
matikai teljesség értelmében — egyút
tal azonban gyakorta törést okozott a 
könyv szerkezetében : számos kérdés 
(pártirányítás, káderek, éberség stb.) 
vizsgálata vissza-visszatér, sőt egyes té
nyeket is (pl. Trockij kizárása a Szov
jetunió Forradalmi Katonai Tanácsá
ból) többször említenek. Emellett szem
betűnő a Lenin nevével kapcsolatos — 
nem mindenkor szükséges — jelzős 
szerkezetek használata. 

Nyilvánvaló, hogy Lenin nem szorul 
rá pl. ilyesféle állításokra sem: „A fej
lődés, írta Lenin, ellentétek harca''. 
(185. o.) Ezt Hérakleitosz óta sokan 
megírták. „Lenin több ízben figyelmez
tetett arra, hogy mennyire veszélyesek 
az ellenség rajtaütésszerű támadásai." 
(193. o.) Erre már Szun-Ce figyelmez
tetett. Más kérdés — s épp ez a lé
nyeg —, hogy Leninnek a fejlődésről és 
a meglépésről (vagy másik oldalát te
kintve: éberségről) is volt saját mon
danivalója, s ami ennél is fontosabb, 
mindig tudta, hogy mikor kell ezekre 
(és más összefüggésekre) felhívni a fi
gyelmet. 

Leninről írva, emlékét őrizve feltétle
nül figyelembe kell venni élettársának 
és közvetlen munkatársának intelmét, 
aki Lenin halálakor így írt: „Nagy a 
kérésem hozzátok: ne hagyjátok, hogy 
az Iljics halála miatt érzett fájdalmatok 
személyének külsődleges tiszteletében 
nyilvánuljon meg."2 

Csak sajnálható, hogy Krupszkája 
ezen intelme esetenként — amikor Le
nin tevékenységét ismertetik — elkerül
te a szerzők figyelmét. Az említett fo
gyatékosságok nélkül a könyv sokkalta 
jobban szolgálta volna Lenin emlékét. 

T. Varga György 

2 Idézi Gyurkó László : Négyszemközt a 
forradalommal. Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1970. 5. o. 
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ÖLVEDI IGNÁC: 
A BUDAI VÄR 
ÉS A DEBRECENI 

CSATA 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 
228 o.) 

A könyv felszabadulásunk 25. évfor
dulójára jelent meg, a tiszántúli had
műveletek legjobb magyarországi isme
rőjének tollából. 

A munka első része a Lakatos-kor
mány katonapolitikáját ismerteti a 

moszkvai fegyverszüneti tárgyalások 
megkezdéséig. 

Ellentmondásnak tűnik, de így igaz: 
ezt a könyvet nem lehet letenni és nem 
lehet „egyszuszra" végigolvasni. 

Nemzetünk sorsfordulójának hiteles 
történetével kerülünk közeli kapcsolat
ba, megelevenednek az 1944. év ősze 
Magyarországának katonai és politikai 
eseményei. Hadseregek, hadtestek, had
osztályok vonulnak fel ádáz küzdelem
re mindkét oldalon, s az olvasó aggódva 
figyeli: vajon a huszonnegyedik órának 
utolsó percében hogyan alakul nemze
tünk sorsa. Mert a hiteles — szovjet, 
német, magyar és egyéb — dokumen
tumok, az eseményekben vezető szere
pet vitt tábornokok és politikusok ak
kori feljegyzései és napjainkban közzé
tett vallomásai alapján nemcsak a fron
ton folyó események, de az azzal kap
csolatos politikai küzdelmek is feltárul
nak. Megismerkedhetünk tehát Horthy 
Miklóssal és környezetével is, a kataszt
rófa-politikusok tehetetlenségével, di
lettantizmusával, gyávaságával, újabb 
és újabb árulásával. 

A könyvnek sodrása van: az igaz té
nyek, a való események szigorúan idő
rendbe sorakoztatott rendje és az isme
retanyag nyomán keletkező belső fe
szültség követeli az újabb és újabb so
rok olvasását, s ugyanakkor időnként 
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— a mű által felkeltett saját gondola
taink, érzéseink megállítanak bennün
ket — egyszerűen nem lehet tovább la
pozni. Valami rettenetes fájdalom szo
rongatja az ember szívét. Ami itt fel
tárul, az egyenesen döbbenetes. A ro
mánok augusztusi átállásakor összeom
lott a németek arcvonala s a megvert 
fasiszta csapatok özönlenek vissza. A 
szovjet csapatok előtt nyitva az út Ma
gyarország felé is. Ki lehetne lépnünk 
a háborúból, s rajtunk akkor csak át
gördülne a front. Szembe lehetne for
dulni a németekkel, s ezzel meg lehetne 
menteni nemzedékek munkáját, magya
rok és nem magyarok százezreinek éle
tét. Megrövidíthetnénk még az európai 
háborút is. 

De Horthyék az angolokat várták, s 
nem éltek a lehetőséggel, s nem fordul
tak szembe a németekkel, hanem hátba
támadták a szövetségesekhez csatlako
zott románokat. 

Azután újra lett mód és alkalom a 
kiugrásra, de Horthy és az ország 
többi csődpolitikusa, meg a gyáva, 
tehetetlen magyar tábornokok — akik 
már szeptember elején leírták, ki
mondták, hogy a németek elvesztették 
a háborút —, még mindig taktikáztak, 
s az angolokat várták, akik majd meg
mentik rendszerüket. Reménykedtek, 
hátha mégis megelőzik az angolok az 
oroszokat. . . S ha később hoztak is he
lyes döntéseket, azt meg-megszegték. 
Kérve-kérték pl. a szovjet kormányt: 
állítsa le csapatainak előremozgását. 
hogy ők intézkedhessenek és kiléphes
senek a háborúból. És ekkor ismét csak 
kétszínűsködtek, a kiugráshoz szükséges 
belső feltételeket nem teremtették meg, 
és engedték, elősegítették, hogy ez az 
ország a német fasiszták s a nyilas 
söpredék utolsó mentsvára, és népünk 
s e föld minden értéke az árulók és a 
háború martalékává legyen. 

Ezek nem a szerző szavai, nem az ő 
jelzői, ölvedi Ignác kevés jelzőt hasz
nál, nem osztogat címeket, hanem té
nyeket közöl: hadműveleti helyzeteket 
ír le, ismerteti, hogy a szembenálló fe
lek milyen elhatározásra jutottak; tájé
koztat a harc lefolyásáról, a katonai és 
politikai vezetők tevékenységéről; s a 
hadtörténész tárgyilagosságával elemzi 
az eseményeket, s levonja a következ
tetéseket. Megengedi, hogy az olvasó 
maga mondjon ítéletet, megengedi és 
tényanyaga lehetővé teszi, hogy a fa

sisztákra ráülő elmarasztaló jelzőket és 
az áldozatokat hozó szovjet katonák di
cséretét mi magunk fogalmazhassuk 
meg. 

A könyv második részében a 2. Uk
rán Front debreceni támadó hadműve
letével, továbbá a Horthy-féle fegyver
szüneti tárgyalásokkal, a sikertelen 
fegyverszüneti kísérlettel és annak kö
vetkezményeivel ismerkedhet meg az 
olvasó. 

E fejezetben a szerző az események 
bemutatását az 1944. szeptember végén 
kialakult katonai helyzet felvázolásával 
kezdi. 

A szovjet csapatok szeptember végén 
a Maros-völgyén át kijutottak a Nagy
alföldre, s 26-án felszabadították Makót. 
Ekkor a hitlerista főparancsnokság 
alapvető katonapolitikai célja: minden
áron tartani Magyarországot a Déli-
Kárpátok vonalában új védelmi sza
kasz létrehozásával és megszállásával, 
hogy megállíthassák a szovjet csapatok 
további előrenyomulását Budapest és 
Bécs felé. Sok minden indokolta ezt: 
a csehországi, az ausztriai és a dél
németországi hadiipari központok meg
tartására való törekvés, a magyaror
szági nyersanyagok és embertartalékok 
birtoklása stb. Itt olvashatjuk H'tler 
további indítékait is: „A magyar olaj
mezőknek és a bécsi-medence feldol
gozó üzemeinek elsődleges jelentőségük 
van, mivel ezek adják összola j termelé
sünk 80%-át, amely nélkül a háborút 
folytatni lehetetlen." 

A szembenálló felek — a 2. Ukrán 
Front és a német „Dél" hadseregcso
port törzse — értékeli a helyzetet. Már 
itt kitűnik, hogy hozzáértő katonai ve
zetőket, jól vezetett ellenséges erőket 
kell majd legyőzni szovjet csapatoknak. 
Megtudjuk pl., hogy Friessner vezérez
redes, a „Dél" hadseregcsoport parancs
noka már szeptember 27-én felismeri a 
szovjet arcvonal hadászati törekvéseit, 
amely a Kelet-Magyarországon felvo
nultatott német és magyar erők bekerí
tésére és megsemmisítésére irányult. 
Guderián vezérezredes, az OKH vezér
kari főnöke e helyzetértékelést figye
lembe véve szeptember 30-án kijelöli 
azokat a feladatokat, amelyekkel — a 
führer véleménye szerint is — meg le
het akadályozni a szovjet tervek vég
rehajtását. 

Az olvasó szinte egy időben értesül a 
szembenálló felek terveiről, tevékeny-
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ségéről, s ha a kiterített térképen kö
vetjük a leírt harci előkészületeket, 
majd a csata lefolyását, akkor valóság
gal megelevenednek előttünk e gigan
tikus harc mozzanatai. 

Elkészült a németek „Cigánybáró" 
hadműveleti terve. Rendezik az egy hó
nappal korábban megfutamított német 
csapatokat s páncélos erőik zömét 
Nagyvárad felé irányítják, hogy októ
ber 12-én majd rohamra indíthassák 
azokat a Déli-Kárpátok felé. Építik a 
német védelmi állásokat a szárnyakon, 
s hozzákezdenek egy hátsóbb védelmi 
vonal — az ún. „Margit-vonal" — ki
építéséhez is. 

A németek gondolnak egy esetleges 
magyar kiugrási kísérletre is. Páncélos 
hadosztályt állomásoztatnak Örkény
ben, Tiszafüred közelében pedig pán
célgránátos hadosztályt, SS rendőri ala
kulatokat Budapesten, s nem véletlenül 
érkezik Magyarországra Otto Skorzeny 
és Wenck német tábornok. Friessner 
pedig utasítást ad október 4-én a ma
gyar katonai vezetők rádió adásainak 
és telefonbeszélgetéseinek lehallgatásá
ra, és megparancsolja hadtest- és had
osztályparancsnokainak, hogy az alá
rendeltségükbe tartozó magyar alakula
tokat a legkisebb gyanús jelre fegy
verezzék le. A Lakatos-kormányzat 
ugyanekkor halálbüntetéssel fenyegeti 
— a háború ellen lázítókat, a röpirat
terjesztőket, s közli hogy minden esz
közzel fenntartja a belső rendet. 

Hiába értékelte azonban Friessner 
reálisan a kialakult helyzetet, elkésik 
intézkedéseivel. Elkésik, mert Mali-
novszkij marsall már szeptember 24-én 
elkészítette a Nagyvárad—Debrecen— 
Nyíregyháza irányába végrehajtandó 
támadás tervét, s miközben lázas ké
szülődés folyik a német oldalon, a szov
jet csapatok elhárítják a Királyhe
gyes—Földeák—Makó térségében ro
hamra hajszolt magyar bakák támadá
sait, a 2. Ukrán Front csapatai felké
szülnek az újabb nagy hadműveletre. 
Ölvedi Ignác egyetlen mondata hűen 
emlékeztet itt a szovjet katonák nagy 
erőfeszítésére: „A front törzse a had
művelet előkészítését, a tervek kidolgo
zását, az átcsoportosításokat, a szemé
lyi, az anyagi és technikai kiegészítést, 
a tartalékok képzését, a megsérült 
harci technikai eszközök kijavítását stb. 
Zaharov vezérezredes irányításával 
szeptember 25. és október 5. között (11 
nap alatt) végezte el." 

S már olvashatjuk is a hadseregek, 
hadtestek támadási feladatait, s e sok
rétű német és szovjet katonai tevé
kenység és a magyar királyi vár urai
nak politikai manővereit így egyszerre 
együtt látva-szemlélve érkezünk el ok
tóber 6-ig, amikor rohamra indulnak a 
szovjet csapatok. Megindult a támadás 
Magyarország felszabadításáért. 

ölvedi Ignác e munkával a Tiszán
túli hadművelet eddigi legsikerültebb 
leírását adja kezünkbe. Nem vész el a 
részletekben, az olvasót nem terheli fö
lösleges adatokkal és mellékes esemé
nyekkel, a legfontosabb mozzanatokat 
emeli ki, s ezzel lehetővé teszi — a nem 
katonai szakemberek számára is —, 
hogy világos képet kapjanak a hadmű
velet lefolyásáról. A lényeg kiemelését 
szolgálja könyvében az is, hogy a Pli-
jev lovas-gépesített csoport harctevé
kenységét részletesen ismerteti. Ez nem 
véletlen. Elsősorban e lovas-gépesített 
csoport sikeres harctevékenysége dön
tötte el a hadművelet kimenetelét a Ti
szántúlon 1944. októberében. 

Plijev lovas hadtestei október 9-én 
Hajdúszoboszlót is birtokba vették. Ez
után a 6. lovashadtest harcba lépett 
Debrecenért. A másik két hadtest — a 
4. lovas- és a 7. gépesített — pedig 
északról fordult Nagyváradra, hogy se
gítsen a délről támadó 6. gárda harc
kocsihadseregnek. Plijev ezzel ketté
vágta a németek főcsoportosítását, s ek
kor nemcsak a „Cigánybáró" terv ke
rült le véglegesen napirendről, de 
Friessnernek a hadművelet harmadik 
napjára az lett a legfőbb gondja, ho
gyan óvja meg a bekerítéstől Észak-Er
délyben lévő német—magyar hadosztá
lyokat. A németek helyzete kritikussá 
vált. 

Horthy fegyverszüneti bizottsága ek
kor már Moszkvában tartózkodott, de 
nem volt felhatalmazása egyezmény 
aláírására. A bizottság október 7-én 
sürgette is az engedély megadását. Más
nap, amikor Horthy még reménykedett 
abban, hogy a németek megállíthatják a 
szovjet csapatok támadását, elutasító 
választ küldött a bizottságnak. Október 
9-én azonban már előtte is világossá 
vált, hogy a szovjet gyorscsapatok 
Friessner helyzetét megpecsételték. Ek
kor Horthynak mindjárt más vélemé
nye lett, s ezt táviratozta Moszkvába: 
„Fegyverszünet megkötése kívánatos. 
Aláírásra meghatalmazás megadva." — 
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A front eseményei így változtatták meg 
az ingadozó kormányzó magatartását. 

Ez nem jelenti azt, hogy Horthy in
gadozása a továbbiakban megszűnt vol
na. Az angol megszállást óhajtó kor
mányzó természetesen a későbbiekben 
is, gyakran változtatta véleményét, aho
gyan a hadiesemények alakultak. En
nek ismertetésére azonban nem térünk 
ki. Az eddigieket is csak példaként em
lítettük meg. Utalni kívántunk a könyv
nek egy nagy erényére, arra, hogy a 
magyarországi felszabadító hadművelet
tel foglalkozó művek közül ez az első 
olyan leírás, amely a katonai és politi
kai eseményeket összefüggésükben mu
tatja be és örvendetes, hogy ez az áb
rázolási módszer a könyvön sikeresen 
végigvonul. 

A szerző törekszik arra, hogy a szem
benálló felek erejét megadja. Hiányol
hatjuk azonban, hogy nem közöl had
rendet, amelyek a hadászati és harcá
szati megítélések alapja. Ezért nem 
minden egyes esetben tudja az olvasó 
eldönteni miért úgy alakultak az ese
mények, ahogyan éppen bekövetkeztek. 
Nem tudjuk pl. hogy hány harckocsival 
rendelkeztek az ellencsapást végrehajtó 
német hadosztályok, s így ideiglenes si
kereikre sem tudunk megnyugtató ma
gyarázatot adni. Azt sem ismerjük, 
hogy milyen hadosztályokból állt az 53. 
hadsereg, s az egyes hadosztályoknak 
mennyi szállítóeszközük volt. Ebből kö
vetkezik, hogy nem tudhatja eldönteni 
az olvasó: miért marad le az 53. hadse
reg, miért nem tudott felzárkózni ide
jében a Plijev lovas-gépesített csoport 
által birtokba vett — Szolnok—Debre
cen műút — vonalra, ölvedi Ignác a 
Hadtörténelmi Közlemények 1969. évi 
3. és 4. számában közölt tanulmányai
ban részletes hadrendi táblázatot adott 
a „Dél" hadseregcsoportról és a 2. Uk
rán Frontról is egészen hadosztályig 
bezárólag. Kár, hogy ezek — a szerző 
vagy a kiadó hibájából — a könyvből 
kimaradtak. 

Csak dicsérni tudom a szerzőt, mert 
úgy írta le a harci eseményeket, hogy 
követni lehet a térképen. Vázlatainak 
minősége a napjainkban más munkák
ban közöltekétől nem marad el. De ez
zel nem lehetünk elégedettek. Hiányo
lom az olyan színes, áttekinthető hely
zetvázlatokat, amelyek lehetővé teszik, 
hogy egyetlen ránézésre meg tudjuk 
különböztetni a szembenálló feleket, 

amelyek elősegítik, hogy az egy vázla
ton közölt különböző napi helyzetek 
élesen felismerhetők legyenek. Vélemé
nyem szerint ez a kiadó hibája. 

A könyv legközelebbi kiadásánál fel
tétlenül pótolni kellene a hadrendeket, 
s ha a kiadót rá lehet bírni, akkor 
a színes, áttekinthető, kiemelhető-kite-
ríthető vázlatokat is. Ha ezt megoldja 
a szerző, és még kigyűjtené a kisebb 
események konkrét anyagát is, amely 
a harcászat tanára számára tervezési 
alapul szolgálna, akkor ez a sok mun
kával, hozzáértéssel és tárgyilagosan 
megírt mű alkalmassá válhat még arra 
is, hogy a katonai iskoláik hallgatója 
nemcsak feltételezés, de valódi, egy 
már megtörtént harci esemény alapján 
tanuljon hadműveletet és harcászatot. 

Máig ható, máig élő probléma, mely
re sokan keresik a választ: miért nem 
bontakozott ki nálunk az antifasiszta 
népmozgalom, miért nem lett nálunk 
népfelkelés a fasiszták ellen? ölvedi ezt 
a „miért"-et nem kutatja, nem tűzte ki 
feladatául. Feltárta azonban a horthys
ta államvezetők ezzel kapcsolatos bű
neit. Megemlíti, hogy Horthyék nem 
adtak utasítást a magyar hadsereg át
állására, a németekkel való szembefor
dulásra. 

De a szerző azt is megmutatja, hogy 
a mi oldalunkon is történtek mulasztá
sok. A Horthy hadsereg tisztikarában 
1944 októberében már meg volt a kész
ség arra, hogy harcoljon a németek el
len — (ölvedi helyesen elemzi a tiszti
karban vehement tudat — magatartás 
változást) —, ez a hadsereg mégsem állt 
át. Nem állt át, nemcsak azért, mert 
nem kapott erre parancsot, de azért 
sem, mert nem volt hová átallnia. A 
Vörös Hadsereg kötelékében akkor még 
nem volt magyar katonai alakulat, aho
vá csatlakozhattak volna, fogságba pe
dig nem akartak menni az emberek. A 
magyar hadtörténetírásban nem ölvedi 
az első, aki könyvében a kommunista 
párt Külföldi Bizottságának ezt a mu
lasztását — a Magyar Légió szervezése 
elmaradásának következményét — ta
nulságképpen megemlíti, de csak helye
selni lehet, hogy e kérdést nem kerüli 
meg. Mivel nem ismerem a tényeket, 
nem tudom eldönteni, hogy a Rákosiék-
nak címzett bírálat mennyiben jogos. 
Vas Zoltán talán segítséget adhat a té
nyek tisztázásához : „Ez . . . (a magyar 
katonai alakulatok felállítása — K. A.) 
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végeredményben nemcsak a moszkvai 
emigráció jó vagy rossz munkáján mú
lott és nem a törzstiszteken. Tulajdon
képpen nem kaptunk a szovjet vezető 
elvtársaktól engedélyt a hadtest meg
alakítására. Emiatt mintha légüres tér
ben agitáltunk volna. Meggyőződésem, 
ha lett volna engedélyünk a hadtest 
megalakítására, az létrejött volna". 
(Kortárs, 1970. 4. sz. 616. o.) 

ölvedi Ignác könyve népszerűen 

megírt, tanulságos olvasmány. Hasznos 
kézikönyve lehet a történelmet oktató 
tanárnak, s figyelmébe ajánljuk a kato
nai akadémia és a tisztiiskolák tanárai
nak, hallgatóinak egyaránt. 

A kiadvány február 20-án jelent meg 
a könyvüzletekben, s április végére — 
ismeretem szerint — már elfogyott. 

Kár, hogy csak 3000 példányban je
lent meg. 

Kis András 
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ÜT A SZABADSÁGHOZ* 

(Az Ukrán Kultúra szvidniki Múzeuma 
„Ukrán Irodalom" osztálya. Tudományos 

A cikkgyűjteménynek az előszóban 
megjelölt célja: objektív képet adni 
Csehszlovákia ukrán lakosságának a 
második világháború alatti antifasiszta 
harcáról. A könyv a demokratikus ha
ladó erők fasizmus feletti győzelmének 
20. évfordulója alkalmából látott napvi
lágot; emlékeztet a fasizmus szörnyű 
bűntetteire, marxista történelmi elem
zést ad a második világháború okairól, 
eseményeiről, a háború elleni összefo
gásra szólít fel minden békeszerető em
bert. 

Szerkezetileg a könyv négy fejezetre 
oszlik. Az egyes fejezetek tartalma: 
elemző cikk az adott kérdésről, majd 
nemzeti felszabadító mozgalom egykori 
résztvevőinek megszólaltatása, végül a 
dokumentumok közlése mintegy az elő
ző pontokban elmondottak igazolása és 
szemléltetése képpen. Az analizálás 
alapját levéltárak eredeti anyagai szol
gáltatják; a memoárirodalom képvise
lői pedig a harcokban töltöttek be 
jelentős szerepet, többségükben ma is 
dolgoznak a csehszlovák hadseregben 
vagy az államapparátus más területein. 
A historiográfiában eddig csak gyér 
számban születtek tanulmányok a szlo
vákiai ukránok tevékenységéről, hozzá
járulásukról a fasizmus legyőzéséhez. A 
szerkesztői kollektíva abban a remény
ben indította útnak ezt a cikkgyűjte
ményt, hogy a benne közölt tanulmá-

* Visszaemlékezések és dokumentumok 
gyűjteménye Csehszlovákia ukrán lakossá
gának a fasizmus elleni nemzeti felszaba
dító harcáról az 1939—1945-ös években. 

— Szlovák Pedagógiai Kiadó prešovi 
gyűjtemény sorozat 2. köt. 1966. 472 o.) 

nyok további, hosszabb lélegzetű elem
zések publikálásához fognak vezetni. 

A könyv I. fejezete azokat a kérdése
ket vizsgálja, amelyek Kelet-Szlovákia 
ukrán (ruszin) nyelvű lakosságának a 
nemzeti felszabadító mozgalomban való 
részvételével függnek össze. Arra 
igyekszik választ adni: milyen tenden
ciák érvényesültek a mozgalomban, mi
lyen okok váltották ki az ukránok ak
tivitását. Felidézi a müncheni diktátum 
előtti és utáni gazdasági, politikai, szo
ciális és nemzetiségi viszonyokat Cseh
szlovákia területén általában, de külö
nös tekintettel Kelet-Szlovákia területé
re; az egyes tényezők közötti összefüg
gést, azok kölcsönhatását kutatja. A kü
lönböző kérdéseket több aspektusból 
szemléli, és más-más vonatkozásait 
emeli ki. Az első cikk szerzői (Sztepan 
Pazsur és Vaszil Gorkovics) megállapít
ják, hogy a mozgalom egyes szakaszai
nak sajátos vonásai voltak Kelet-Szlo
vákiában, amelyek megkülönböztették 
más szlovák területek harcának, moz
galmának azonos szakaszaitól. Ennek 
okát az ukránlakta területek speciális 
helyzetében látják, amelyet a követke
zőkkel magyaráznak: a háborús kon
junktúra folytán beálló általános gaz
dasági fellendülés nem érintette Kelet-
Szlovákiát — sem München előtt, sem 
pedig utána. 

Míg Szlovákia gazdaságának egyes 
ágaiban bizonyos felfelé ívelés volt ta
pasztalható, Keleten ez a fejlődés nem 
következett be: továbbra is haldoklott 
az ipar, igen alacsony színvonalon állt 
a mezőgazdasági termelés, ugyanolyan 
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elmaradottság jellemezte Kelet-Szlová
kiát, mint a müncheni egyezmény előtti 
Csehszlovák Köztársaság idején. Ilyen 
körülmények között a tömegek forra
dalmi mozgalma a szlovák állam meg
alakulásának első éveiben az Első Köz
társaság elleni osztályharc folytatása. A 
mozgalom szociális jellegű, iránya azon
ban már nem ugyanaz: most az új po
litikai rezsim, azaz a fasiszta szlovák 
állam ellen fordul. 

Az 1938 végén, 1939 elején létrejött 
megállapodások értelmében, amelyeket 
fasiszta vagy erősen fasizálódó államok 
kötöttek, Kelet-Szlovákia legterméke
nyebb földjeit Horthy-Magyarország 
kebelezte be: a megszállás Kelet-Szlo
vákia területének 20,9%-át és lakossá
gának 29,8%-át érintette. A lakosság 
életkörülményei azokon a részeken is 
rosszabbodtak, amelyek elkerülték a 
megszállást; korábban legalább az ara
tási szezonban munkához juthattak Ke
let-Szlovákia északi részeinek földnél
küli parasztjai és törpebirtokosai — 
most ettől a lehetőségtől is elestek. Te
kintve, hogy a Kelet-Szlovákiát Szlová
kia többi vidékeivel összekötő egyetlen 
vasútvonal megszállt területen haladt 
keresztül, új vonal építésének kénysze
re lépett fel. A vasútépítő munkálatok 
befejeztével ezen a vidéken meg is 
szűntek a munkaalkalmak. A közigaz
gatási egységek vezetőinek beszámolói
ban nemcsak az állandó áruhiányról le
het olvasni, hanem a kisembereket nyo
morgató éhínségről is. Jó egynéhány 
Laborc-völgyi faluban a lakosság nagy 
része nem jut textilnemühöz, lábbeli
hez, de még a legelemibb létszükségleti 
cikkekhez sem, amelyeknek ára állan
dóan emelkedik. 

1942—43-ban kisebb-nagyobb sztráj
kokra került sor, béremelési követelé
sekkel. Sztrájkoltak Kerestvei falu kő
fejtő munkásai, a vasút alkalmazottai 
és mások. A prešovi archívum anyagai 
is beszélnek a fokozódó munkanélküli
ségről, amely ellen a szlovák állam úgy 
igyekezett védekezni, hogy rendszere
sen toborzott németországi munkatábo
rokban. Normális viszonyok között csak 
a német nemzetiségi kisebbség élt, 
amely régebbi privilégiumainak meg
tartásával és újabbak szervezésével sok 
vonatkozásban szembekerült nemcsak 
az ukrán, lengyel és magyar lakosság
gal, hanem az uralkodó nemzetté vált 
szlováksággal is. 

1938 első felében a fasiszta Németor

szág minden addiginál erősebben fenye
gette a csehszlovák burzsoá köztársasá
got. Akkoriban kezdtek hangosabban 
jelentkezni a szlovákok és ukránok ré
széről bizonyos, autonómia elnyerésére 
irányuló törekvések. Ezt a mozgalmat a 
dolgozók nem támogatták, minthogy 
nem nyújtott semmiféle megnyugtató 
perspektívát számukra, és nem adott 
választ legégetőbb gazdasági, szociális, 
politikai stb. kérdéseikre. Ellenkezőleg, 
viszonylag korán lelepleződtek a nacio
nalisták szándékai, akik a tömegeket 
akarták felhasználni saját önző céljaik 
elérésére. A fasiszta szlovák rezsim 
népellenes politikája, a súlyos gazdasá
gi helyzet és más belső és külső okok 
vezettek oda, hogy az ukiľán lakosság 
aktív támogatója és résztvevője lett az 
ellenállási mozgalomnak. Ez az aktivi
tás egyre kellemetlenebbé válik a szlo
vák fasizmus számára, amely radikáli-
sabbnál radikálisabb intézkedéseket 
léptet életbe, hogy leszerelje a vele 
szembenállók elégedetlenségét és enge
detlenséget. Az iskolákban akadályozza 
az ukrán nyelvű oktatást, üldözi és ki
toloncolja az ukrán tanítók egész sorát, 
iskolákat zárat be és más megtorló lé
péseket tesz. 

Mindennek hatásaként szervezetileg 
és méreteiben tovább szélesedik az an
tifasiszta mozgalom. A fasiszta presszió 
nyomán a politikai pártok gyakorlati
lag megszűntek, semmiféle tevékenysé
get nem folytattak. Ez a megállapítás 
nem vonatkozik a mélyen illegalitásba 
vonult kommunista pártra. 1939-től 
kezdve egymás után alakulnak a párt 
egységei és központjai Kelet-Szlovákiá
ban, főleg azokon a helyeken, ahol a 
párt erős volt 1939 előtt is (Humanné = 
Homonna, Bardejov = Bártfa stb. kör
zeteiben). A kommunisták kezdetben fő 
figyelmüket az illegális sajtótermékek, 
röpcédulák terjesztésére fordították, 
amelyekben leleplezték a fasizmus va
lódi arculatát és ideológiáját, harcba 
hívták ellene a lakosságot és a katoná
kat. A párt felvilágosító, agitációs és 
szervező munkát folytatott, tapasztala
tokat gyűjtött a fegyveres harchoz. Ez 
a tevékenység később, 1943-tól kezdve 
vált gyümölcsözővé: 1943 második felé
ben a KP már konkrét lépéseket tett 
partizánegységek szervezése irányában. 
A fasiszta kormány népellenes és faji 
törvényei a KP felé terelik az elége
detlenkedők növekvő táborát. Szoros 
harci szövetségek alakulnak kommunis-
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ták és pártonkívüli, de haladó gondol
kodású elemek között. A harc kibonta
koztatásában jelentős szerepe volt a 
Vörös Hadsereg győzelmi sorozatának a 
keleti arcvonalon. A nácik hátországá
ban megkezdődtek a partizánakciók. A 
lakosság segítségével a KP bújtatta a 
szökött foglyokat és katonákat, akik az
után a partizánok között hasznosították 
tapasztalataikat. Minthogy Kelet-Szlo
vákia távol esett minden közigazgatási 
és belügyi központtól, itt viszonylag 
biztonságban lehettek az ellenállás har
cosai, akik többnyire fakitermelő tele
peken mint favágók dolgoztak. 

A hadseregben is erősen mutatkoztak 
a bomlás jelei. 1943 márciusában Bar-
dejovba menekült Lud. Kukorelli, a lé
gierők volt főhadnagya, aki előzőleg 
Nyugat-Szlovákiában a hadseregen be
lül szervezett ellenállási csoportokat. 
Letartóztatták, bebörtönözték, de sike
rült megszöknie és eljutnia a partizá
nokhoz, akik nagy hasznát vették hadi
jártasságának és szervezési tapasztala
tainak. 1943 augusztusában volt hadi
foglyokból és illegális mozgalmárokból 
megalakult egy ütőképes egység, a 
„Csapajev I. géppisztolyos partizáncso
port", utána más helyeken is gomba
módra nőttek ki az aktív ellenállás osz
tagai. A szlovák klerikálfasiszta rezsim, 
felismerve a fenyegető állapotokat, két, 
állig felfegyverzett divíziót irányított a 
veszélyeztetett területre. A kormány 
kényszersorozással is próbálkozott, de 
ez a kísérlete sem törte meg a mozgal
mat. Az egyenruhába kényszerített 
szlovák és ukrán harcosok a hadsere
gen belülről támogatták a partizánokat, 
fegyverhez, lőszerhez és egyéb katonai 
felszereléshez juttatták őket. 

1944 nyarán egész Kelet-Szlovákiában 
kedvezően alakultak egy nagy össznépi 
felkelés feltételei. Augusztus 4-én a 
partizánok küldötte Moszkvába indult, 
hogy a szovjet katonai vezetéssel meg
beszélje az együttműködés módozatait. 
A szovjet fegyveres erők ekkor már a 
Kárpátokhoz közeledtek. A visszavonu
ló nácik hadműveleti területté nyilvání
tották egész Kelet-Szlovákiát, ahová 
nagy erőket vontak össze. A szlovák 
hadsereg egységeinek vezetését német 
tisztek veszik át. A német, szlovák és 
magyar karhatalmi szervek nagy figyel
met szentelnek a partizánmozgalomnak, 
de felszámolására irányuló törekvésük 
meddő kísérlet marad. A partizánok si
keres tevékenysége egyre szélesebb kö

rökben gyűrűzik. A hátráló németeket 
és szövetségeseiket állandó rajtaütések
kel zaklatják, tetemes veszteségeket 
okozva nekik, majd csatlakoznak a Vö
rös Hadsereg támadó egységeihez, és 
azzal karöltve űzik ,ki őket, és felsza
badítják Kelet-Szlovákiát egészen Pre-
šovig (Eperjes). 

A II. fejezet a kárpátaljai ukránok
nak a Szovjetunió területén megalakuló 
és harcoló csehszlovák hadseregben va
ló részvételéről szól. Leszögezi, hogy a 
fasizmus legyőzése óta eltelt húsz év 
alatt sok szovjet és csehszlovák tanul
mány emlékezett meg a két nép kitartó, 
hősi harcáról a fasizmus ellen. Főleg az 
utóbbi évek történeti munkáiban egy 
sor olyan kérdés is szerepel, amelyeket 
korábban, a személyi kultusz idején 
még csak érinteni sem lehetett. Ez a fe
jezet is hangsúlyozottan foglalkozik a 
burzsoá Csehszlovák Köztársaság kapi
tulációja előtti és utáni viszonyok elem
zésével. 

München az ukránok számára is tra
gédia volt. Még Kárpátalja megszállása 
előtt az ottani KP felhívást intézett a 
dolgozókhoz „Védjük meg szülőföldün
ket!" címmel. E felhívásban vázolta a 
megszállás előrelátható következmé
nyeit: „Mi várhat ránk a horthysta Ma
gyarország uralma alatt? Nemzeti halál, 
középkori rabszolgaság; elveszítjük 
szabadságunkat a magyar grófok rab
jai leszünk, akik kényszermunkára, 
koncentrációs táborokba hajtanak, és 
bitóra küldenek; éhhalál vár ránk, mert 
nem lesz munkaalkalom; a grófok el
veszik a parasztok földjét, és tízszer ak
kora terheket rónak ránk, mint a mos
taniak . . . " Sajnos, ez a prófécia valóra 
vált. A megszálló magyar fasiszta had
sereg és szövetségesei 1939—44 között 
megöltek, halálra kínoztak 10 805 uk
ránt. Féktelen terror, önkény, brutalitás 
— az „új rend" iránti engedelmességre 
szoktatás szinte egyedüli eszközei. A fi
zikai megsemmisítés veszélye elől ezré
vel menekült a csehszlovák lakosság, 
köztük az ukránok is, a szovjet határo
kon túlra, a „Nagy Föld"-re. Másfelé 
menekülésre nem is gondoltak, hiszen 
a Szovjetuniót tartották a világ legigaz
ságosabb államának, amelyben nincs 
nemzetiségi elnyomás, és minden nép 
egyenlő jogokat élvez. A szovjet embe
rekben testvéreiket, segítőiket, leendő 
harcostársaikat látták. A kárpátaljai és 
eperjesi ukránok az alakuló, szervező
dő csehszlovák hadsereghez csatlakoz-
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tak, és nem a szovjet hadsereghez. En
nek megértéséhez is az adott helyzet 
nyújthatja a kulcsot. Az alapvető fel
adat a fasizmus szétverése volt; a nem
zeti érdekek egybeesése elmélyítette a 
harcostársak barátságát, a nemzetiségi 
hovatartozás problémája jelentéktelen
né vált a közös harcban; erősen kifej
lődött az internacionalizmus érzése. A 
szovjet állam és a londoni emigráns 
csehszlovák kormány közötti, 1941. jú
lius 18-án aláírt megállapodás értelmé
ben a Szovjetunió területén csehszlovák 
állampolgárokból kezdett megalakulni 
az első csehszlovák harci egység. 

A magyar megszállás első éveiben a 
Szovjetunióba menekülő ruszinokat a 
szovjet hatóságok illegális határátlépés 
miatt elítélték, és munkatáborokba irá
nyították, ahol a személyi kultusz idő
szakában Berija önkénye uralkodott. 
Akik minden reményüket a Szovjet
unióba vetették, és tárt kebellel siettek 
az idősebb testvérhez — büntetőtábo
rokban találták magukat, szinte a leg
elvetemültebb gonosztevőkkel azonos 
elbánásban részesültek. (Csak 1942 vé
gén kaptak amnesztiát: ekkor 2700 uk
rán a büntetőtáborokból egyenesen a 
hadseregbe jelentkezett.) A ruszinoknak 
ebből a tragédiájából a csehszlovák 
burzsoázia igyekezett politikai tőkét ko
vácsolni — a háború utáni évekre szóló 
terveihez. 

1918-ban Masaryk, a második világ
háború idején Beneš orientálódott ter
vei megvalósítása érdekében az „ame
rikás" ukránok felé. Vezetőik jóvoltá
ból az amerikai ukránok politikai plat
formja — ha egyáltalán lehet ilyenről 
beszélni — meglehetősen ködös, csepp
folyós volt, gyakorlatilag csak arra szol
gálhatott, hogy még jobban megzavarja 
az „ukránmentő" jelszavaktól amúgy is 
elszédített szlovákiai ukránok fejét. A 
politikai, nemzetközi és egyéb természe
tű kérdések helyes megmagyarázását a 
csehszlovák egységek világosan látó ko
misszárjai és tisztjei vállalták magukra. 
Ök igyekeztek élőszóval és a sajtó esz
közeivel megértetni a katonákkal az 
igazi hazafiság eszméjét, a fasizmus el
leni nemzetközi összefogás szükségessé
gét. 

A közös harc során újjáéledt a szlá
vok testvériségének, összetartozásának 
tudata — egymás kölcsönös támogatása, 
a harci közösség és az egyenjogúság je
gyében. 1943-ban a szláv szövetségnek 
ezt az oldalát hangsúlyozta KI. Gott-

wald is. Ilyen szellemben folyt a politi
kai felvilágosító munka. Ezt a célt szol
gálta 1943-ban a Husz-emlékünnepség, 
amely a szlávok testvériségének nagy 
demonstrációjává nőtt. Az ilyen irányú 
nevelőmunka eredményezte, hogy a 
Szovjetunió területén harcoló csehszlo
vák hadsereg ruszin katonái sorsukat az 
új demokratikus Csehszlovákia sorsá
hoz kötötték, amelyért vállalták a har
cot. Rövid ideig tartó, gyorsított ütemű 
harci kiképzés után felkészültek az el
lenséggel való közvetlen fegyveres ta
lálkozásra, és a hősiesség csodáit mű
velték. Erről tanúskodnak a katonai 
egységek krónikái, az archívumok ada
tai és az egykori fegyvertársak megem
lékezései. A megállás nélküli küzdelem 
során tapasztalták a ruszinok, hogy 
a szovjet katonák mások, különbek 
azoknál, akikkel a büntetőtáborokban 
volt dolguk. Ez a felismerés alapozta 
meg barátságukat és eredményes 
együttműködésüket. Az ukránok ott 
voltak a legvéresebb összecsapásokban, 
részt vettek Kijev felszabadításában: a 
Bila Cerkva megszerzéséért folytatott 
ütközetek során elesett az ukrán brigád 
személyi állományának 35%-a, a duklai 
térségben 80 napon át tartó hadműve
letek alatt 6770 csehszlovák katona és 
tiszt került a veszteséglistára. Jelentős 
szerepük volt szülőföldjük, Kelet-Szlo
vákia felszabadításában és egész Cseh
szlovákia megtisztításában a náciktól. 
A háború befejezése után segítették a 
lakosságot az új, népi állam megterem
tésében. 

A III. fejezet azokról a prešovi uk
ránokról szól, akik a Vörös Hadsereg 
soraiban küzdöttek végig a háborút. 
Fejtegeti az ukrán lakosság forradalma-
sodásának fejlődését, a „russzofil" esz
mék mély gyökereit, amelyeknek szem
léletes mutatója az a tény, hogy a szlo
vák katonai vezetés a keleti arcvonalra 
vezényelt 50 689 katonájából 35 623 főt 
volt kénytelen visszavonni „megbízha
tatlanság" miatt. A könyv IV. (záró) fe
jezete Prešov és vidéke felszabadítását 
írja le. Ecseteli a háborús károkat, a 
nácik borzalmas pusztításait és az uk
ránok szerepét a konszolidáció folyama
tában, a háború befejezésével előállott 
új helyzet új feladatainak megoldásá
ban. Leteszi a voksot a Prešovi Ukráni 
Nemzeti Tanács mellett, kiemelve an
nak harcos, forradalmi jellegét. 

A gyűjtemény cikkei, amint erről 
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már szóltunk, elsősorban a szlovákiai 
ukránok hősi erőfeszítéseit, antifasiszta 
harcát mutatják be. Ezt a küzdelmet 
nem valami permanens diadalmenet
ként és csak pozitívumokból álló folya
matként ábrázolják, hanem megmutat
ják a mozgalom árnyoldalait is, a vesz

teségeket, vereségeket, véres áldozato
kat. Végső kicsengése büszke állásfog
lalás a ruszinok mellett, akik a meg
próbáltatások idején mertek és tudtak 
harcolni a szabadságért — a végső győ
zelemig. 

Sonkoly Pál 
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ŰJ HAZA, ŰJ HADSEREG 

(Budapest, Zrínyi 

XRfWt 

Felszabadulásának 25 éves jubileu
mát ünneplő magyar nép országszerte 
megemlékezett néphadseregünkről is, 
amely szintén negyedszázaddal ezelőtt, 
1945-ben 'született. 

Az új demokratikus magyar hadsereg 
létrehozásának történelmi szükségszerű
ségével, 1945—1948 közötti tevékenysé
gével és a fenti időszak alatt a fegyve
res erőn belül végbement változásokkal 
kapcsolatban imár jelent meg néhány 
tudományos mű. Az egyes szakfolyóira-

i Kiadó, 1970. 255 o.) 

tokban napvilágot látott több tanul
mány és cikk is. 

A Magyar Néphadsereg történetével 
foglalkozó könyvek száma — egyben 
marxista hadtörténeti irodalmunk most 
ismét gazdagodott egy új, hézagpótló 
kiadványai. 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
megjelent könyv huszonkét visszaemlé
kezést tartalmaz azok tollából, akik 25 
évvel ezelőtt az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány hívó szavára önként léptek az 
új demokratikus magyar hadsereg so
raiba, részt vettek annak szervezésében 
és a fasizmus elleni harcra való felké
szítésében. A gyűjteményes kiadvány 
szerzői közül néhányan még ma is lan
kadatlan erővel és odaadásai munkál
kodnak néphadseregünk [harckészültsé
gének emelésén, erkölcsi-politikai álla
potának szilárdításán. Ám a visszaem
lékezések tanúsága szerint a magyar 
fegyveres erőt azok az elvtársak is ma
gukénak vallják, akiket pártunk idő
köziben más, de nem kevésbé fontos 
posztra állított, illetve nyugalomba vo
nulva élvezik több évtizedes munkájuk 
gyümölcsét. 

A pedagógiai tapasztalatok bizonysá
ga szerint a társadalmi sorsfordulók, 
illetve a nép javát és védelmét szolgáló 
eseményekben való személyes részvétel
ből eredő élményeknek, átéléseknek és 
benyomásoknak óriási szerepe van az 
ifjúság formálásában, hazafias és hon
védelmi nevelésében. A legképzettebb 
történész, a legfantáziadúsabb író sem 
tudja ugyanis olyan élethűen, a törté
nelmi valóságnak megfelelően visszaad
ni, leírni a történéseket, mint az, aki 
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nemcsak szemlélője volt az események 
forgatagának, hanem részese — sőt, bi
zonyos területeken azok mozgatója is. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Ma
gyar Néphadsereg történetével foglalko
zó művek a kérdéses időszak esemé
nyeit többé-kevésbé tisztázták, az olva
só képet alkothat magának e munkák 
alapján az új demokratikus népi hadse
reg létrehozásának körülményeiről és 
1948-ig megtett útjáról. E mellett azon
ban nélkülözhetetlen a rendkívül nagy
értékű nevelőhatást magába rejtő, a tár
sadalmi mozgást meghatározó, illetve 
befolyásoló emberi vonatkozások, a leg
személyesebb belső érzések és élmények 
felidézése is. Hisz csak így kaphat az 
olvasó, társadalmunk ifjúsága választ 
arra, mi indította például ezt a sok-sok 
ezer katonát, közöttük például a jelen 
mű szerzőit is a fasizmus elleni harc 
vállalására, az éhség elviselésére, szinte 
pőrén is állni a nagy hidegben az őr
helyeken, részt venni hidak, vasutak, 
alagutak és közutak, falusi templomok, 
iskolák telefon- és távíróvonalak építé
sére, illetve helyreállítására, halált rej
tegető aknák, gránátok, lövedékek fel
kutatására és hatástalanítására, amikor 
őket is várta otthon a nélkülöző csa
lád, sok esetben nyitott tetőzetű, ablak
talan házakban. 

Az elmúlt negyedszázad igazán gaz
dag könyvtermésében hiába is keresné
nek ilyen és hasonló kérdésekre sze
mélyes élmények alapján választ adó 
kiadványt, mert a mai napig nem je
lent meg. A Zrínyi Katonai Kiadó az 
Üj haza, új hadsereg című gyűjtemé
nyes kiadvány megjelentetésével ezt a 
hiányt igyekszik némileg pótolni. 

A könyv szerzői egyes megállapításaik 
alátámasztására nem idéznek levéltári 
jelzeteket, 25 év távlatából emlékeznek 
vissza társadalmunk sorsfordulójának 
nagy eseményedre, melyeknek részesei 
voltak. Nem érintenek minden problé
mát — a mű terjedelmi korlátai miatt 
nem is tehették volna —, de amiről 
szólnak, igaz, megfelel a történelmi hű
ségnek, így forrásértékű. Azok a had
történészek, akik e témában kutatást 
folytattak, illetve folytatnak, azok a 
könyv elolvasása után azt is tanúsít
hatják, hogy a szerzők rendkívül szeré
nyek voltak. Ugyanis sok olyan megörö
kítésre méltó eseményt ismernek, 
amelyben a könyv írói közül többen 
személy szerint nagyon pozitív szerepet 
játszottak, ők azonban ezeket meg sem 

említik. Remélem ezek a nagyon em
beri cselekedetek nem merülnek feledés 
homályába, a soron következő művek 
szerzői közkinccsé teszik. 

A gyűjteményes kiadványhoz Nagy 
Gábor és Móricz Lajos írtak szerkesz
tői előszót. Ebben — többek között — 
röviden vázolják azokat a törekvéseket, 
amelyeket az illegális kommunista párt 
1943—44-ben a magyar ellenállási moz
galom kiszélesítése, illetve aktivizálása, 
a hitleri fasizmus és kiszolgálóik elleni 
fegyveres harc folytatása érdekében ki
fejtett. Fejtegetéseikből kitűnik, hogy a 
harci készség megvolt mind a szovjet 
hadifogságban levő magyar katonák, 
rrtind a már felszabadult országrész ha
zájuk sorsa iránt aggódó hazafiak köré
ben. Különösen azt követően, hogy is
mertté vált a Magyar Kommunista Párt 
programja, majd a felszabadított Deb
recenben megválasztott, Ideiglenes 
Nemzeti Kormány nyilatkozata, hatá
rozták el sokan, hogy önként belépnek, 
az új nemzeti haderőbe, annak a re
ményében, hogy még tehetnek valamit 
a haza becseületéért. A fegyverszüneti 
egyezmény megkötése után ezrek és 
ezrek el is indultak a toborzóirodák fe
lé, hogy tanújelét adják őszinte szán
dékuknak. Ugyanakkor a hadifogoly 
katonák tömegei is kérték az illetékes 
szovjet parancsnokságokat, tegyék le
hetővé, hogy fegyverrel harcolhassanak 
hazájuk szabadságáért. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány a 
Moszkvában megkötött fegyverszüneti 
egyezményben 8 gyaloghadosztály fel
állítására vállalt kötelezettséget. Objek
tív okok miatt 1945 tavaszáig azonban 
csak két magasabbegységet, a 6. (Debre
cenben) és az 1. (Jászberényben) had
osztályt sikerült megszervezni. E két 
hadosztály 1945. április 13—május 5. kö
zött el is indult a hadműveleti terület
re. Bevetésükre azonban imár nem ke
rült sor, mert május 9-én a fasiszta né
met fegyveres erők letették fegyverei
ket a Vörös Hadsereg és szövetségesei 
előtt. Ily módon az új demokratikus 
magyar hadsereg, akarata ellenére fegy
verrel nem tudott fizetni a fasiszták
nak. A háború végének azonban min
denki örült. Néhány nappal később az 
alakulatok visszatértek Magyarországra 
és a Dunántúlon teljesítettek vasútbiz
tosító szolgálatot és végeztek újjáépítő 
munkát mindaddig, amíg az egymást 
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követő szervezések más feladatot nem 
állítottak a hadosztályok elé. 

Az Űj haza, új hadsereg című gyűj
teményes kiadvány szerzői a fenti két 
hadosztálynál, illetve az időközben fel
állított határőrségnél és műszaki had
osztálynál teljesítettek szolgálatot, né
hányan viszont a HM-ben kaptak be
osztást. Ily módon írásaikból az olvasó 
megismerheti a magyar hadsereg 1945— 
1947-ig megtett útjának fontosabb ese
ményeit, tevékenységének kiemelkedő 
eredményeit. 

Mindenek előtt képet kapunk a Ma
gyar Kommunista Párt hadseregszerve
ző tevékenységéről, a felszabadult or
szágrész egyes városaiban megtartott 
toborzógyűlések hangulatáról, a születő 
új hadsereg rendkívül gyenge anyagi
technikai helyzetéről, továbbá arról a 
határtalan lelkesedéssel és odaadással 
végzett politikai felvilágosító munkáról, 
amit az új hadsereg legfiatalabb intéz
ménye, a nevelőintézmény a katonák 
körében végzett a frontra indulás 
előtt, majd azt követően a dunántúli 
elhelyezési körleteikben. A szerzők 
vázolják azokat a küzdelmeket is, ame
lyeket a nevelők a három év során a 
hadsereg fejlődését gátolni igyekvő ele
mek ellen folytattak. 

Rendkívül megható a visszaemléke-
zők írásainak az a része, amely a front
raindulás hangulatát elevenítik fel, de 
az a fogadkozás is, amit az út közben 
látott fasiszta pusztítás váltott ki belő
lük. Sajnos, nem rajtuk múlott, hogy a 
hitrelisták elleni gyűlöletüket nem ve
zethették le fegyveres harccal. 

A szerzők bő terjedelmet szentelnek 
a dunántúli vasútbiztosító szolgálat, az 
újjáépítő munka, az aknamentesítés és 
a parasztságnak nyújtott támogatás il
lusztrálásának. 

Igen élethűen mutatják be az egyes 
hadosztályok belső életét, fegyelmi 
helyzetét. Szépítés nélkül tárják fel a 
szűkös ellátásból, a hazulról érkező pa
naszokból és más fonákságokból, nem 
egyszer a HM helytelen intézkedéseiből 
eredő problémákat. Pártos szenvedély-
lyel ismertetik a hadseregben is elural
kodott politikai küzdelmeket, bemutat
ják hogyan harcoltak az 1945-ös vá
lasztás után lábra kapott reakció ellen 
szóban és a sajtó fegyverével, a had
osztályújságokkal. 

Olvashatunk még a visszaemlékezések
ben a határőrségről, a műszaki hadosz
tályról, valamint azokról a kapcsolatok
ról, amelyeket az egyes alakulatok 
kommunistái a helyi állami szervekkel, 
párt- és társadalmi szervezetekkel épí
tettek ki és mindvégig félve ápolták. 

A fentieken kívül őszinte hálát kife
jezve emlékeznek meg a szovjet hadse
reghez fűződő kapcsolatokról és arról a 
sok-sok támogatásról, amit a szovjet 
elvtársaktól munkájukhoz kaptak. 

A fent vázoltakkal kapcsolatban idéz
ni lehetne minden szerző visszaemléke
zéséből. Véleményem szerint azonban 
szükségtelen, ímert az elmondottak 
e nélkül is tükrözik a könyv gazdag, 
sokatmondó tartalmát. A Zrínyi Kato
nai Kiadó a 25. évfordulóra kitűnő 
könyvet nyújt át az olvasónak. 

Molnár Pál 

— 269 — 



KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1969. 10—12. sz. — 
A folyóirat utolsó negyedévi számaiban 
több figyelemreméltó hadtudományi 
jellegű tanulmány jelent meg. Ezek kö
zül megemlítjük I. VJAZANKIN: „A 
harcfelderítés szervezésének és folyta
tásának tökéletesítése" c. cikkét (11. sz. 
26—39. o.). A szerző rámutat arra, hogy 
bár az 1936-os harcszabályzat igen nagy 
jelentőséget tulajdonít a harcfelderítés
nek, egy sor ok miatt a háború első 
szakaszában keveset alkalmazták. A 
második és harmadik szakaszban szer
zett tapasztalatok alapján a harcfelde
rítés jelentősen fejlődött. Bebizonyoso
dott, hogy helyesebb közvetlenül a tá
madás előtt végrehajtani, mert ez ki
zárja a felderítés utáni jelentős átcso
portosítás, a tűzrendszer megváltoztatá
sának lehetőségét. Leghelyesebb reggel 
végrehajtani, mert ez lehetővé teszi a 
tüzérségi támogatást és hogy eredmé
nyeit a főerők ki tudják használni. 
Nem egyes keskeny szakaszokon, ha
nem széles arcvonalon kell alkalmazni, 
mert ez teljesebb képet ad és az ellen
ség számára nehezíti a saját főcsapá
sunk irányának felfedését. A szerző a 
sztálingrádi hadművelettől a berlini 
hadműveletig elemzi az összes nagyobb 
hadműveletek előtt végrehajtott harc
felderítést és konkrét példákon mutatja 
meg, hogy milyen pozitív és negatív ta
pasztalatok tették lehetővé a fenti alap
elvek meghatározását. 

A másik jelentős tanulmány M. KO-
ZSEVNIKOV: „A légierők hadműveleti 
művészetének fejlődése" címen jelent 
meg. (11. sz. 15—25. o.) A szerző ismer
teti, hogy 1929—1933 között, valamint 

az 1936-ban és 1940-ben kezdődött mo
dernizálás folyamán milyen géptípuso
kat kapott a légierő, és ennek következ
tében milyen szervezeti változásokat 
hajtottak végre. A háborúban a légierő
nek három alapvető működési területe 
volt. 

1. Harc a légi uralomért. Hadművele
ti szinten először a moszkvai csata ide
jén sikerült megszerezni, ezt követte a 
sztálingrádi támadó hadművelet idősza
ka. 1943-ra kialakultak annak a feltéte
lei, hogy elkezdjék a hadászati légi ura
lomért folyó harc másik formájának az 
alkalmazását, a repülőtereken csoporto
sított gépek megsemmisítésére irányuló 
nagyméretű légi hadműveleteket. A 
szerző ismerteti a nevezetesebb hadmű
veletekben elpusztított gépek számát. A 
hadászati uralom alakulását mutatja, 
hogy a szovjet légierőknél 1941-ben 1 
elveszett gépre 32 felszállás esett, 1943-
ban 72, 1945-ben 165; a németeknél 
1942-ben 1 elveszett gépre kb. 26 fel
szállás esett, 1943-ban 22, 1945-ben 11. 
A háború folyamán a légierő megsem
misített 48 ezer ellenséges gépet, a lég
védelem és a hadiflotta repülői 9 ezret. 
Ez az ellenség gépveszteségének 62%-a, 
a szovjet arcvonalon elszenvedett vesz
teségnek 74%-a. 

2. A szárazföldi alakulatokkal és a 
flottával közösen folytatott tevékeny
ség. Ez képezte a felszállások 46,5%-át. 
Megszületett az alkalmazás új formája, 
a „repülő támadás". A tanulmány írója 
részletesen elemzi ennek két változatát, 
a légi előkészítést és a légitámadást, a 
különböző fegyvernemek — különösen 
a páncélos csapatokkal való együttmű
ködés esetében. A szerző elemzi a légi
erők alkalmazását védelmi hadművele-

— 270 — 



tekben is, valamint az ezen feladatok
kal összefüggő vezetési kérdéseket. 

3. Légi felderítés. A tanulmány is
merteti a hadászati, hadműveleti és har
cászati felderítés adatait. 

Részben hadtudományi, részben had
történeti jellegű SZ. MOSZJANCSI-
KOV: „Az 50. hadsereg manővere és 
csapása Brjanszk alatt" c. tanulmánya. 
(10. sz. 27—40. o.) A Nagy Honvédő 
Háborúban az erőkkel és eszközökkel 
való manőverezés egyik formája volt 
a nagy egységekkel való manőverezés 
az arcvonal mentén. Ez előfordult az 
előkészületek idején és a támadás ki
fejlesztése idején is, több célból. A had
seregekkel való manőverezés előfordult 
frontokon belül, de gyakran kiterjedt a 
frontok közti szintre is. Ilyen volt az 
50. hadsereg 1943. augusztus—szeptem
beri manővere is. Augusztus 29-én a 
hadsereg parancsot kapott, hogy adja 
át a Brjanszki Front keretében elfog
lalt helyét, rövid idő alatt hajtsa végre 
az átcsoportosítást az arcvonal mentén 
100 km-rel északra, Kirov körzetébe, 
amely a Nyugati Fronthoz tartozott, 
indítson támadást és 'foglaljon el hídfő
állást a Deszna nyugati partján. Az 
átcsoportosítás hat útvonalon folyt le 
három éjjel, de az álcázás nem sike
rült, a harcfelderítés még tovább ron
totta a helyzetet, elveszett a váratlan
ság tényezője. Ezért a hadsereg egy 
részét 35 km-rel tovább csoportosítot
ták és az új helyen különösebb elő
készületek nélkül, tüzérségi és légi elő
készítés után szeptember 7-én megindí
tották a támadást. Sok erőt és időt vont 
el a szárnyak biztosítása, de a feladatot 
sikerült végrehajtani. Ezzel a manőver 
túlnőtt a hadsereg méretű hadművele
tek keretein és jelentős erők bonyolult 
körülmények közötti — arcvonal men
ti nagy távolságra való átcsoportosításá
nak iskolapéldáját képezi. 

A hadtörténeti cikkek közül megem
lítjük A. VASZILEVSZKIJ marsall: „A 
belorusziai hadászati hadművelet" c. 
cikkét (10. sz. 63—75. o.), amely a 9. sz-
ban közölt rész folytatása. Az első 
részben a szerző ismertette a hadműve
let előkészítését, ebben a részben tár
gyalja az 1944. június 23-án kezdett 
támadó hadművelet menetét, főleg az 
1. Balti és a 3. Belorusz Front esemé
nyeit. A hadművelet 12 napja alatt (jú
nius 23—július 4.) a szovjet csapatok 
250 km-t nyomultak előre és felszabadí
tották csaknem egész Belorusziát. A né
met hadászati arcvonalon 400 km-es rés 

keletkezett, amelyet nem tudtak meg
szüntetni. A hadművelet továbbfejlesz
tésébe bevonták a Baltikumban a 2. és a 
3. Balti Frontot, Nyugat-Ukrajnában az 
1. Ukrán Frontot is. A feladatok sikeres 
megoldása gyökeresen megváltoztatta 
az egész hadászati helyzetet a szovjet— 
német arcvonalon. — A cikk érdekes 
részleteket közöl a fogságba esett né
met tábornokok kihallgatásáról, vala
mint ismerteti a szovjetunióbeli angol 
és amerikai katonai missziók vezetőinek 
látogatását az arcvonalon és elmondja, 
hogy az amerikai misszió vezetője ho
gyan igyekezett Marshall tábornok ne
vében rávenni a szerzőt, mint a vezér
kar akkori főnökét, hogy a Szovjetunió 
a legrövidebb időn belül, még az euró
pai háború befejezése előtt kapcsolód
jon be a Japán elleni háborúba. 

A másik jelentős hadtörténeti cikk L. 
SZANDALOV tollából jelent meg: „A 
szovjet Baltikum felszabadítása" cím
mel (10. sz. 14—26. o.). A Baltikum igen 
fontos volt a német hadvezetés számá
ra: északkeletről fedezte Kelet-Porosz
országot, innen a Balti-tenger keleti ré
szére tudták leblokkolni a Balti flottát, 
innen tartották a kapcsolatot Finnor
szággal és a stratégiai nyersanyagot 
szállító Svédországgal, oldalról jövő 
csapást mérhettek volna a Lengyelor
szág és Poroszország irányában támadó 
szovjet csapatokra. A Baltikum ezenkí
vül fontos ellátó bázist is jelentett. A 
Baltikum felszabadítása jelentős ideig, 
1944 júliusától—októberig tartott. Az el
ső szakaszban, 1944. július—augusztus 
folyamán a belorusziai hadászati had
művelet továbbfejlesztéseként a 3. Be
lorusz Front és az 1. Balti Front meg
kezdte a Baltikum felszabadítását. A ta
nulmány részletesen ismerteti az idő
szak katonai eseményeit. A második 
szakaszba (1944. szeptember—október) 
tartozik a tallini, rigai és memeli táma
dó hadművelet. Ezek eredményeként 
felszabadult Észtország, Lettország, Lit
vánia. Az „Észak" hadseregcsoport szét
verésében fontos szerepet játszott a há
rom Balti Front által végrehajtott rigai 
támadó hadművelet. A második sza
kasz kezdetére a németek a következő 
erőkkel rendelkeztek a Baltikumban: 
több mint 56 hadosztály (köztük 5 pán
célos és 2 gépesített), 3 gépesített dan
dár. Ez több mint 700 ezer embert, 1216 
páncélost és rohamlöveget, kb. 7 ezer 
löveget és aknavetőt, 400 repülőgépet 
jelentett. A négy szovjet front (Lenin
grádi, 3., 2. és 1. Balti) 125 hadosztállyal 
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rendelkezett, 7 páncélos és gépesített 
hadtesttel (900 ezer ember, 3080 páncé
los és önjáró löveg, 17 483 löveg, 76 
mm-es és ennél nagyobb kaliberű ak
navető, 2643 repülőgép). A hadművelet 
második szakasza szeptember 14-én 
kezdődött és október 22-én fejeződött 
be a Baltikum felszabadításával. 

(Lengyel István) 

HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
vákia), 1969. 5. sz. — Jiri SOLC: „A 
csehszlovák hadsereg légi deszant csa
patainak 1945—1947. évi koncepciójá
ról". (818—859. o.) A deszantegységek, 
mint egy új fegyvernem képviselői, 
kemény próbán estek át a második 
világháború idején, amely teljes mér
tékben igazolta hatékonyságukat. A há
ború befejezése után közvetlenül me
rült fel a vezérkarnál a gondolat, hogy 
a csehszlovák hadsereg békeállomá
nyában is rendszeresítsék a deszantegy-
ségeket. Az 1945—46-os évek forduló
ján kezdődtek meg a megalakításuk
kal kapcsolatos munkák. Az előkészítő 
munkálatokban főleg a gyalogos csapa
tok és a légierő parancsnokságának 
képviselői vettek részt. 1947 végére ösz-
szegyűjtötték a megfelelő külföldi ta
pasztalatokat, elkészítették a deszant
egységek alkalmazásával kapcsolatos 
ajánlásaikat, foglalkoztak az egységek 
szervezésével, fegyverzetével, anyagi
technikai biztosításának kérdéseivel. 
Alapvetően két változatot vettek vizs
gálat alá — a harcászati-hadműveleti 
és a felderítő-diverzans deszantok lét
rehozását. A hadsereg vezetésének meg 
kellett ismerkednie az elmúlt háború 
tapasztalataival, átgondolnia a saját le
hetőségeket és helyesen előrelátnia a 
fegyvernem fejlődési irányát a követ
kező 20 évre. Csehszlovákia akkori 
nemzetközi politikai helyzetét figyelem
be véve, a hadsereg vezetése arra tö
rekedett, hogy a nyugati és a keleti szö
vetségesek tapasztalatainak szintézisét 
alakítsa ki, és a deszantegységek alkal
mazási lehetőségeit a saját feltételek 
között tanulmányozza. A fennálló kö
rülmények, de főleg a hiányos anyagi 
és pénzügyi eszközök felismerése nyo
mán 1947. első felében olyan döntés 
született, hogy egy deszantzászlóaljat 
hozzanak létre, amely a következő 5 
évben betölti a kiképző-kutatóbázis 
funkcióját, lehetővé teszi a deszantbe-
vetés mindkét módjának kipróbálását. 
A koncepció kialakítói (a légi szállítású 

egységek előkészítő csoportja) olyan ja
vaslatot tettek, hogy a deszántcsapato-
kat felderítő-diverzans feladatokra kell 
igénybe venni, mivel gazdaságosabbak, 
akkor is alkalmazhatók, ha csak gyen
gébb légitámogatásra nyílik mód, job
ban megfelelnek a csehszlovák hadse
reg igényeinek és azoknak a tapaszta
latoknak, amelyeket a hadsereg az el
múlt háborúban szerzett. Ez a koncep
ció továbbá lehetővé tette a külföldön 
esetleg végbemenő változásoktól való 
függetlenítésüket. A vezérkarnál, a gya
logos csapatok parancsnokságánál és 
más érdekelt szerveknél élénk elméleti 
vita alakult ki, amely elősegítette a 
csehszlovák katonai doktrína általános 
elvének továbbfejlesztését és a deszant
egységek alkalmazásának említett kon
cepciója szinte változtatás nélkül ma
radt érvényben 1950-ig. 

6. sz. — Vojtech FEJLEK: „Cseh
szlovákia felszabadulási emlékeinek 
archívuma". (992—1029. o.) A szerző 
cikkében a csehszlovák katonai levél
tárak félévszázados fejlődését ismerteti. 
Elmondja, hogy 1919-ben a katonai le
véltárak két ága jött létre: a cseh nép 
önállóvá válásának emlékeit és moz
galmait megörökítő levéltári anyag 
gyűjtőhelye, valamint a cseh honvédel
mi minisztérium katonai levéltári osz
tálya. Csehszlovákia német megszállása 
után a felszabadulási emlékeket őrző 
központot a németek feloszlatták, anya
gát a német Központi Hadsereglevéltár 
Prágai Állomása vette át. 1945-ben az 
újonnan felállított Hadtörténeti Intézet 
Levéltárába került a régi cseh anyag, 
valamint a második világháborús cseh 
alakulatok tevékenységére vonatkozó 
rendkívül értékes forrásanyag. Itt gyűj
tik tehát az első és második világhábo
rús dokumentumokat, a Hadtörténeti 
Intézet keretébe tartozó Központi Ka
tonai Levéltárban pedig a későbbi ka
tonai vonatkozású iratanyagot őrzik. Az 
utóbbi 10 évben jöttek csak létre ked
vezőbb feltételek az egységes cseh ka
tonai levéltár megteremtéséhez, egy 
speciálisan tudományos intézet létreho
zásához a Hadtörténeti Intézet kereté
ben. — Jaromir NAVRÁTIL: „A cseh
szlovák hadtörténetírás a 30-as évek
ben." (1030—1081. o.) A cikk első része 
az 1968/5. sz.-ban jelent meg s a 20-as 
évek fejlődését vizsgálta. — 1931-ben 
alakult meg katonai és polgári szakem
berek részvételével a „csehszlovák had
történelmet tanulmányozó munkacso
port". E csoport az egész csehszlovák 
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hadügy történetét kívánta tudományo
san feldolgozni. Programot Urbanek 
professzor 1931-ben megjelent „A cseh 
hadtörténet feladatairól" szóló tanulmá
nya adott. Jelen cikk ezt a programot 
elemzi, vizsgálja módszereit, tartalmát 
— a későbbi csehszlovák hadtörténészek 
munkái alapján is. Értékeli a szerző a 
30-as évek katonai szakfolyóiratainak 
(Vojensko-historicky Sbornik, Nase Re-
voluce) tevékenységét, hatásukat a had
történeti gondolkodás fejlődésére, vala
mint a hadtörténetírásnak, mint tudo
mányágnak a kialakítására. A csehszlo
vák hadtörténészek nemzetközi kapcso
lataira is kitér a cikk. A tanulmány leg
jelentősebb része a 30-as évek hadtör
téneti irodalmának összefoglaló áttekin
tése és elemzése. Feltárja e termést 
egész tematikai szélességében a huszita 
háborúk problematikájától a cseh had
ügy helyzetéig az Osztrák—Magyar Mo
narchiában, majd az első világháború 
alatt s a két háború közötti időszakban. 
— Vilém PRECAN: „A náci politika és 
a Tiso-rezsim a szlovák nemzeti felke
lés előestéjén." 1. rész. (1082—1146. o.) 
A többrészes cikk eddig nem közölt le
véltári iratanyag alapján elemzi 1943 
őszétől a szlovák állam háborús hozzá
járulását szabályozó német döntések 
körülményeit, ezek létrejöttét befolyá
soló tényezőket és hatásokat. A tanul
mány e kérdések megvilágítása mellett 
feleletet keres arra is, milyen lehetősé
gei voltak a szlovák ellenállási mozga
lomnak a nyílt felkelés megvalósításá
ra, a felkelés tervének reális kidolgo
zására. Konkrétan elemzi a náci „szlo
vák-politikát" az ellentétes nézetek és 
érdekek tükrében. A náci érdekek több-
vágányúsága adott a szlovák kormány 
mértékadó körei számára bizonyos fo
kig önálló politikára lehetőséget, sőt le
hetőséget az ellenálláshoz és a felkelés 
előkészítéséhez is. Ebből a szempontból 
különösen fontos H. E. Ludin német kö
vet politikai koncepciójának elemzése s 
tevékenységének jellemzése 1941—1944 
között. — 1943 őszétől 1944 tavaszáig a 
német és szlovák vezetők figyelmének 
középpontjában Szlovákia Németország 
háborús erőfeszítéseihez való hozzájá
rulásának a kérdése állt. A szlovák kor
mány a minimumra akarta csökkenteni 
a szlovák katonai egységek részvételét 
a keleti arcvonal harcaiban, mivel ez 
nem sikerült neki, két új hadosztály 
felállítását kérte engedélyezni, Szlová
kia északkeleti határain erődítések épí
téséhez. Ehhez hozzájárultak a néme

tek, az új alakulatok aztán fontos sze
repet játszottak a felkelés katonai ter
vében. Bár a németek ismerték a szlo
vák katonák megbízhatatlanságát, a 
fronthelyzet miatt nem tudták kizárni 
a szlovák katonák közvetlen érintkezé
sét a szovjet arcvonallal. E kérdés 
elemzése a cikk következő folytatásá
ban jelenik meg. (Nádor Tibor) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia), 1969, 2. sz. — Mate JERKO-
VIC: „A Horvátországi Antifasiszta 
Népi Felszabadítási Tanács szerepe a 
szlovéniai nemzeti felszabadító mozga
lomban". (7—23. o.) A szerző ismerteti 
azokat a tényezőket, melyek gátolták a 
horvát parasztoknak a népi felszabadító 
harc számára való megnyerését. A szlo
véniai partizánmozgalorn kibontakozta
tása szempontjából jelentős szerepet 
töltött be a Bánija körzetéből Szlavó
niába irányított proletárszazad és par
tizánosztag, melyek a szlovéniai par
tizánalakulatokkal együttműködve 1942 
május és októbere között 15 német 
és usztasa helyőrséget semmisítet
tek meg. A sikerek lehetővé tet
ték partizán dandárok alakítását. 1942 
végén — amikor már folyt a hadosztá
lyok szervezése is — három dandárban 
4900 önkéntes harcolt. A tömegek moz
gósításában a fordulópontot a Horvát
országi Antifasiszta Népi Felszabadítási 
Tanács megalakulása jelentette. Tevé
kenységének eredményeként a háború 
vége felé Szlavóniában három partizán 
hadosztály és két partizáncsoport har
colt. 
Bogdan KRIZMAN: „A szerb hadsereg 
hadműveletének befejezése 1918 őszén 
(Belgrád felszabadításáig)". (27—104. o.) 
A kisebb könyvnek is beillő tanulmány 
számot tarthat az Osztrák—Magyar 
Monarchia katonai összeomlása és az 
őszirózsás forradalom történetét kutatók 
érdeklődésére hazánkban is. A szaloniki 
arcvonal áttörése és a bolgár fegyver
szünet aláírása után a szerb csapatokat 
átcsoportosították. A 2. szerb hadsereg 
előtt megnyílt a lehetőség, hogy csatla
kozva az 1. Szerb Hadsereghez, együtte
sen támadjon északi irányba. A szövet
séges csapatoktól és az utánpótlástól el
szakadt 1. hadseregnek a szerb főpa
rancsnokság az előnyomulás lassítására 
adott utasítást. A balkáni szövetséges 
erők főparancsnoka, Franchet d'Esperey 
viszont elrendelte az 1. Szerb Hadsereg 
előnyomulásának leállítását a 2. hadse-
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reg és a szövetségesek felzárkózásáig. 
Ennek ellenére a szerb főparancsnok
ság elhatározta, hogy erőivel Nis körze
tében támadásba megy át, s október 
12-én felszabadította a várost. A szerző 
a továbbiakban az osztrák—magyar és 
a német csapatok üldözését, az erővi
szonyokat és a szövetséges parancsnok
ságok intézkedéseit ismerteti. 
Gavró SKRIVANIC: „Szerbia, Bosznia 
és Dubrovnik várai a középkorban". 
(109—149. o.) A szerző rámutat, hogy a 
15. század elejéig hatásosan ellenálltak 
az akkori ostromló eszközöknek és így 
védelmet nyújtottak a fölényben levő 
ellenséggel szemben. Jugoszlávia eseté
ben jelentős szerephez jutott a földrajzi 
tényező is. A szerbek túlerőben levő el
lenséges támadása esetén a nehezen 
járható vidékekre vonultak, ahonnan 
váratlan csapásokat mértek az ellenfél
re. — A Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége fennállásának ötvenedik év
fordulója alkalmából jelent meg a fo
lyóiratban Zdravko ANTONIO; „Ada
lékok a szarajevói kerület pártszerve
zetei megalakításának és fejlődésé
nek történetéhez" (153—177. o.) és 
Obrad B JELICA: „ A vrbicai falusi 
pártszervezet munkája (1942 június — 
1943 július)" c. cikke. — A szám három 
érdekes közleménynek is helyt ad. Ezek 
közül a magyar olvasó számára érde
kesnek ígérkezik Neva Skoti ZURIC: 
„A szerb burzsoá politikusok és Olasz
ország együttműködése a megszállott 
területek kiszélesítése érdekében 
(1941—1942)" c. cikke. (195—209. o.) A 
szerző érinti az usztasa irányítás alá 
került „független" horvát állam össze
ütközését Olaszországgal Dalmácia kér
désében. Az utóbbi vidéket szerbek lak
ták. 1941 májusában, a római szerződés 

értelmében Dalmácia egyik részét a 
horvát államhoz csatolták, a másik ré
sze olasz megszállás alá került. Június
ban a szerb burzsoá politikusok Dalmá
cia, Lika és Bosznia Olaszországhoz tör
ténő csatolását szorgalmazták. Az ola
szok igyekeztek a csetnikek és az usz
tasák ellentéteit kihasználni a partizán
mozgalom elleni harcban. Több esetben 
a csetnikek az olaszokat segítették a 
horvát fennhatóság alá került terület 
szűkítése érdekében. — A bibliográfiai 
rovat igen hasznos anyagokat tár fel. 
Közli az 1950—1965 között megjelent 
jugoszláv történeti irodalmat, valamint 
folyamatosan a második világháborúra 
vonatkozó külföldi irodalmat. (Viniczai 
István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RICZNY (Lengyelország), 1969. 3—4. sz. 
— Waldemar TUSZYNSKI: „Lengyel
ország második világháborúban való 
részvételének katonai szempontjai". 
(15—31. o.) A X. Lengyel Történész
kongresszuson elhangzott referátum a 
lengyel katonai erőfeszítéseket elemzi 
1936—1945 között. Lengyelország első
ként esett a hitlerista agresszió áldoza
tául s elsőként szervezte meg a hősi és 
tragikus ellenállást a német fasiszták 
ellen saját hazájában és más népek el
lenállási mozgalmában. — Izydor KO
LÍNSKI: „A lengyel légierő megszerve
zése 1944—45-ben. 1. rész." (32—82. o.) 
A lengyel légierő, a repülőgépek, a re
pülőterek kb. 70%-ban elpusztultak a 
háború során. 1944. augusztus 12-én 
hoztak határozatot a lengyel légierő ú j 
jászervezésére. A kiadott terv szerint a 
lengyel légierőt a következő szervezés
ben állították fel : 

Légierő parancsnok 

Törzs Hadmérnöki 
oszt. 

Rep. iskolák 

Harckik. 
oszt. 

Pol. nev. 
pk. h. 

2 rep. hadtest 
3 rep. ho. 
3 rep. ezred 

Hadtápf. 
pk. h. 

I 
Légierő 
hadtáp 

önálló 
haditengeré

szeti 
rep. ho. 

Pk . h. 
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1945 januártól tovább bővítve (16 rep. 
ezredre) a lengyel légierő részt vett 
az I. Ukrán Front harcaiban. A továb
biakban a cikk a háború befejezése idő
szakában ismerteti a lengyel légierő 
egységeinek szervezési táblázatait — 
személyi és felszerelési számadatokkal. 
— Stanislaw GAC: „A 7. lengyel gyalo
goshadosztály Ibarci és politikai kikép
zése az átcsoportosítás alatt, 1945. ja
nuár 28 — április 9. között". (83—123. o.) 
1945 januárjában a szovjet hadsereg öt 
arcvonalon indította meg hadászati tá
madását Berlin irányába a Balti-tenger
től a Kárpátokig. Ebben a katonai hely
zetben a 2. Lengyel Hadsereg is meg
kapta az átcsoportosítási parancsot. A 7. 
gyalogoshadosztályt Kutna körzetébe 
csoportosították. A Lengyel Központi 
Katonai Levéltárban őrzött iratok alap
ján ismerteti a cikk a különböző napi
jelentésekből a hadosztály egyes alaku
latainak kiképzési és szervezési felada
tait Kutnában. Március folyamán a had
osztályt Kutnából Bobrówkába szállítot
ták és védelmi feladatokkal bízták meg, 
majd Wroclaw védelme után a hadosz
tály a Luzyce-i Nysa vonalig vonult áp
rilis 3—9. között. E feladatok sikeres 
végrehajtása a katonák és parancsno
kok jó kiképzésének volt köszönhető. A 
7. gyalogoshadosztály január 28—ápri
lis 9. között az átcsoportosítás 4 fázi
sát hajtotta végre, 1100 km-t téve meg. 
— Jan PTASINSKI: „A Gryf Pomors-
ki titkos katonai szervezet történeté
ből." (124—173. o.) A Tengermellék el
lenállási mozgalmának történetét a for
rásanyag hiánya miatt nehéz a törté
nészeknek feldolgozni. A „Gryf Po-
morski" elnevezésű szervezet megala
kulásának, fejlődésének és tevékenysé
gének történetét is csak egyes vissza
emlékezésekből és a fennmaradt sajtó
anyagból lehet összerakni. 1941. július 
6-án alakult a szervezet az alapító ok
levél aláírásával és a szervezeti sza
bályzat elfogadásával. A cikk ismerteti 
a szerkezeti felépítését, a vezetők sze
mélyi adatait. 1942—43-ban 3500, 1944-
ben pedig már 8 ezer tagja volt a szer
vezetnek. Nyomdájuk volt, röplapokat, 
plakátokat terjesztettek, illegális folyó
iratot adtak ki. A szerző elemzi a „Gryf 
Pomorski" politikai-ideológiai célkitű
zéseit, a belső ellentéteket, az Armia 
Krajowával való kapcsolatait, a fegy
veres harc és a lengyel határ kérdésé
ben elfoglalt álláspontjukat, a Szovjet
unióval szembeni negatív magatartásu

kat, ismerteti fegyvertényeiket és ak
cióikat, melyekkel jelentősen hozzájá
rultak Lengyelország felszabadulásához 
a hitleristák jármából. — Az 1939 szep
temberi katasztrófa 30 éves évforduló
ja alkalmából több cikk és visszaemlé
kezés foglalkozik az akkori hadiesemé
nyekkel, így Wladyslaw STEBLIK: „A 
«•Krakow« hadsereg visszavonuló har
cai a Nidától és a Dunajectől a San 
irányába. 1939. szeptember 8—13. 1. 
rész." (174—227. o.) — Tadeusz 
ZIELENIEWSKI: „A 33. gyalogos tar
talékhadosztály a Bug melletti csatában 
1939 szeptemberében". (365—381. o.) — 
Józef KUROPIESKA cikkében az 1939 
szeptemberi külpolitikai helyzetet elem
zi. (355—364. o.) Két tanulmány foglal
kozik a katasztrófa okainak elemzése 
során az 1919—1939 közötti 2. Lengyel 
Köztársaság szervezési kérdéseivel s há
borúra való felkészülésével. Jerzy RU-
SINEK — Rajmund SZUBANSKI: „A 
páncélos fegyvernem szervezeti fejlődé
sét" vizsgálják (228—269. o.) a p-'ncélos 
fegyvernem alkalmazási koncepciójával 
együtt, valamint felszerelési-technikai 
adatokkal, összehasonlítva a német 
számadatokkal — gazdag irodalomra 
támaszkodva. — Stanislaw TRUSZ-
KOWSKI: „A népfelkelő alakulatok fel
állításának történetéhez" (382—391. o.) 
közöl adatokat 1936—1939 között. Sze
mélyi, szervezési, hadrendi táblázatokat 
elemez s részletes leírást ad a háború
ra való felkészülés három fázisáról. — 
Az Okmánytár fejezet a Pilsudski vezet
te Lengyelország legfelső katonai szer
vezetéről folytatott vitát ismerteti egy 
1923. évi Titkos Haditanácsi jegyző
könyv alapján. — A lengyel hadtörté
neti folyóirat feladatának tekinti a ba
ráti szocialista hadseregek történetével 
megismertetni olvasóit. MUCS Sándor: 
„A Magyar Néphadsereg történeté
nek rövid vázlata, 1945—1957." (439— 
462. o.) A cikk a megalakulástól meg
tett küzdelmes út legnehezebb éveit is
merteti, melyek során a Magyar Nép
hadsereg kiállta a próbát és a szocia
lista tábor egyenrangú fegyvertársává 
fejlődött. A szerző a történeti esemé
nyekbe ágyazva mutatja be a néphadse
reg megalakulásának, és szervezeti fej
lődésének körülményeit. Magyarorszá
gon a háború utolsó éveiben s a fel
szabadulás után forradalmi helyzet ér
lelődött, mely a Magyar Kommunista 
Párt által kidolgozott „Magyarország 
újjáépítésének és felemelkedésének 

V 



programja" alapján teljes erővel bonta
kozott ki. A politikai jellegű feladatok 
megoldása terén az első lépést a fegy
verszünet kérése, majd a fasiszta Né
metországnak küldött hadüzenet jelen
tette. E feladatok végrehajtásához azon
ban hadseregre volt szükség. A fegy
verszüneti szerződés Magyarországnak 
8 hadosztályt engedélyezett, de az or
szág gazdasági ereje egyelőre csak 2 
hadosztály felállítását tette lehetővé. 
Ezeket útnak is indították a hadműve
leti területre Ausztriába, de arcvonal
beli alkalmazásukra már nem került 
sor. A hitleri Németország elleni harc
ban aktívan — önkéntes alakulatokként 
— a Budai önkéntes Ezred, az 1. vasút
építő ezred és a 3. vasútépítő dandár 
vettek részt. A háború után a demok
ratikus hadsereg bekapcsolódott az or
szág újjáépítésének munkájába, vala
mint a népi baloldalra támaszkodva a 
szocialista forradalom győzelméért fo
lyó harcba. E harcot tükrözik az 1946— 
47. évi szervezési változások, míg a szo
cialista forradalom győzelme utáni 
1948. évi szervezés gyökeres változást 
hozott, biztosítva a szocialista hadsereg 
kiépítését. Az 50-es évek elején a had
sereg fejlődésének pozitív vonásait sú
lyosan beárnyékolta a személyi kul
tusz miatt beállott torzulás. Ennek 
következményeként gyengült hazánkban 
a proletárhatalom s a hadseregben is 
csorbát szenvedett a párt vezető szere
pe. A revizionista nézetek eszmei zűrza
vart és bizonytalanságot okoztak a tisz
tikar egyes rétegeiben. Az 1956 októbe
rében kitört ellenforradalom propagan
dája egy időre megbénította ugyan a 
hadsereget, de azt a saját oldalára állí
tani nem tudta. A katonai vezetésnek 
1957 januárjában mindenekelőtt az el
lenforradalom okozta szervezeti dezor
ganizáltságot kellett felszámolnia, úgy 
végrehajtva az újjászervezést, hogy az-

a további minőségi fejlesztést is lehe
tővé tegye. Az ellenforradalom elleni 
harcban újjászületett Magyar Néphad
sereg a MSZMP irányításával korszerű 
szocialista hadsereggé fejlődött, mely 
bármikor kész fegyverbarátaival együtt 
a szocialista világrendszer védelmében 
harcba lépni. (Windisch Aladárné) 

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄRGE
SCHICHTE (NDK), 1969. 5. sz. — Ger
hard FÖRSTER—Olaf GROEHLER: „A 
fasiszta Wehrmacht főparancsnoksá

gának »alapvető« parancsai." (575—598. 
oldal.) A második világháború törté
netével foglalkozó munkákban alig ta
lálható említés azokról az „alapvető pa
rancsokról", amelyek a fasiszta német 
hadvezetés legfontosabb vezetési elveit 
és Németország politikai irányvonalát 
tartalmazzák. Az 1942. október és 1944. 
június közötti időben keletkezett pa
rancsok olyan vezetési alapelveket 
tartalmaztak, amelyek a Wehrmacht 
harcerejének fokozását célozták és út
mutatásokat adtak az erők ésszerű fel
használására, a fegyverzet, felszerelés 
és ruházat célszerű alkalmazására. A 
parancsokat tanulmányozva megismer
hetjük a szovjet—német arcvonalon el
szenvedett német ember- és anyagvesz
teségeket és az ezekkel járó korlátozá
sokat. Képet kapunk arról, hogy milyen 
nehezen tudta a fasiszta kormány már 
az 1942-es nyári offenzíva után is a 
veszteségeket pótolni. Németország 
1943-ban mozgósítható erőkkel már alig 
rendelkezett. Az utolsó parancsok már 
csak veszteségekről és korlátozásokról 
beszélnek. A hadsereg-főparancsnok
ság összesen 27 parancsot adott ki. Tí
zet 1942-ben, tizennégyet 1943-ban és 
hármat 1944-ben. Az „alapvető paran
csok" majdnem mindegyikét Kurt Zeit
ler gyalogsági tábornok, a hadsereg ve
zérkarának főnöke írta alá, kettőt pe
dig maga Hitler. A hadsereg-főpa
rancsnokság utolsóként 1944 augusztu
sában a 11. számú végrehajtási utasítást 
adta ki. Ezzel a „totális mozgósítással" 
a fasiszta Németország lehetőségeit a 
végsőkig kimerítette. 

6. sz. — MUCS Sándor — ZÁGONI 
Ernő: „A Magyar Néphadsereg fejlődé
se a népi demokratikus forradalom 
győzelme után. (1948—1956/57)" (678— 
691. o.) A szerzőpár cikke bevezetése
ként az 1948-as magyar bel- és külpo
litikai helyzetet ismerteti, majd rátér a 
fiatal magyar népi demokratikus állam 
főbb gondjaira a hadseregépítés terüle
tén, amelyek közül a legnagyobb prob
lémát a népi demokráciához hű tiszti
kar kiépítése jelentette. A párt- és kor
mányvezetés ezen tiszti iskolákkal, va
lamint a katonai pályára irányított 
párttagok számára létesített különleges 
tanfolyamokkal és a régi hadsereg ama 
tisztjeinek reaktiválásával segített, akik 
népi demokratikus államunkkal szem
ben pozitív magatartást tanúsítottak. Az 
új hadsereg felépítésénél a Magayr Dol
gozók Pártja a következő feladatokat 
tartotta a legfontosabbnak: először, a 
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párt vezető szerepének biztosítását a 
hadseregen belül, másodszor a szemé
lyi állomány növelését, harmadszor 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
fegyverellátást, végül negyedszer a szo
cialista hadtudomány ismereteinek ha
tékony felhasználását az új hadsereg 
felépítésében. Az 1950-es években a 
hadsereg normális fejlődését a politikai 
és gazdasági életünkben mutatkozó hiá
nyosságok gátolták. A hadsereg élete 
ezekben az években — akárcsak az or
szágé — bonyolult képet mutatott. A 
cikk második része az 1956-os ellenfor
radalom után következő konszolidációs 
időszak hadseregépítési problémáiról 
szól. — J ono MITE V — Stilijan NOJ-
KOV: „A Bolgár Néphadsereg megala
kulása". (709—721. o.) A szerzők min
denekelőtt leszögezik, hogy a bolgár 
nép 1944. szeptember 4-i győzelmével 
új korszak kezdődött Bulgária fejlődé
sében. A jelenlegi Bolgár Néphadsereg 
alapjait már az 1943-ban tevékenykedő 
14 partizánosztagban és 38 partizáncso
portban kell keresnünk. 1943 tavaszán 
ezek a partizánegységek népi felszaba
dító hadsereggé egyesültek, melynek 
élén vezérkar állt. Tizenkét hadműve
leti területre osztották fel az egész or
szágot. Az antifasiszta népfelkelés győ
zelme megkövetelte, hogy alapvető vál
tozásokat hozzanak a régi hadsereg fel
építésében és jellegében. Ezek a válto
zások elősegítették egy új, erős néphad
sereg megalakulását. A régi tisztikar 
többsége aktívan lépett fel az imperia
lizmus ellen, így a régi hadsereget nem 
oszlatták fel, hanem mélyreható refor
mokat valósítottak meg az igazi nép
hadsereg érdekében. A cikkből megis
merhetjük a fiatal Bolgár Néphadsereg 
második világháborús tevékenységét. A 
fasiszta német állam szétzúzására in
dult utolsó rohamban a kimondottan 
erre a célra felállított 1. Bolgár Hadse
reg kereken 130 ezer fős erővel vett 
részt. A 3. Ukrán Front irányítása alatt 
álló hadsereg a második világháború 
utolsó időszakában való részvételével 
nemzetközi elismerést vívott ki. — 
Reinhard BRÜHL: „V. I. Lenin és a 
hadtörténet-tudomány c. témával fog
lalkozó tudományos konferencia". (755— 
757. o.) Vladimir Iljics Lenin születé
sének 100. évfordulója alkalmából a 
Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumá
nak Hadtörténelmi Intézete 1969. június 
18—19-én Moszkvában tudományos 
konferenciát rendezett a fenti témából, 

melyet a katonai és polgári területek 
vezető képviselői, a katonai akadémiák 
és iskolák tanári karának tagjai, pa
rancsnokok, propagandisták, valamint a 
Varsói Szerződés Egyesített Haderőinek 
képviselői vettek részt. A megnyitó be
szédet Zaharov marsall tartotta, mél
tatva a szovjet hadtörténészek eddig el
ért sikereit. A konferencia központi 
feladatként tűzte ki a hadtörténészek és 
a hadtörténelemmel foglalkozó tudósok 
számára Lenin katonai hagyatékának 
gondos értékelését és ennek hasznosí
tását a jelenlegi és a jövőbeni honvé
delem területén mutatkozó feladatok
nál. (Ballá Tamásné) 

ANALE DE ISTORIE (Románia), 
1969. 4. sz. — Gheorge ZAHARIA: „A 
Román (Kommunista Párt — az 1944. 
augusztusi fegyveres felkelés vezető 
ereje" (35—48. o.) c. cikkében bemu
tatja a Román Kommunista Párt szö
vetségi politikáját a fegyveres felkelés 
előkészítése és megvívása idején. Abból 
indul ki, hogy a szovjet hadsereg győ
zelmei a moszkvai, a sztálingrádi, a 
kurszki és a Dnyeper bal partján 1943 
nyarán és őszén megváltoztatták a har
coló felek közötti erőviszonyokat, ami 
komolyan befolyásolta a hitlerista csat
lós államok helyzetét, fokozta a nemzeti 
felszabadító harcot. Az említett körül
mény Romániában _ is elősegítette a 
munkástömegek harcát, erősítette a 
lakosság Hitler-ellenes hangulatát. 
Ugyanebben az időben éleződtek az 
udvar és az Antonescu-kormány, az 
említett 'kormány és a Hitler-vezetés 
közötti ellentétek. Bizonyos hatással 
volt az események menetére az angol— 
amerikai—francia partraszállás Szicí
liában, Mussolini eltávolítása a hata
lomból, majd Dél-Olaszország felsza
badítása, mely arra késztette az Anto-
nescuval szembekerülő udvari köröket, 
hogy már 1943 szeptemberének elején 
tárgyalásokat kezdjenek a Román Kom
munista Párt képviselőivel. 

1944 tavaszán a román nép felszaba
dító harca új szakaszba érkezett. Az 
elnyomó szervek jelentették, hogy a 
fővárosi és vidéki munkásság soraiban 
„egy permanensen ellenséges légkör 
uralkodik a fennálló rezsimmel szem
ben", s jó szemmel néznék a „fennálló 
szociális rend megváltoztatását". Ha
sonló megnyilatkozások voltak megfi
gyelhetők a szovjetellenes háború kö-
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vetkezőében súlyos helyzetbe került pa
rasztság részéről is. 1944 áprilisában a 
Román Tudományos Akadémia tagjai a 
bukaresti, a iasii és a kolozsvári egye
tem tanárai közül hatvanhatan Anto-
nescu marsallhoz közös memorandumot 
intéztek, melyben kérték Romániának 
a háborúból való kilépését. (A memo
randum szövegét Gh. GRIVITEANU az 
ismertetett szám 112—113. oldalán tel
jes terjedelemben közli.) 

A szerző kiemeli, hogy a két munkás
párt, a RKP és a Szociáldemokrata 
Párt között 1944. április közepén létre
jött 'akcióegység, a Munkás Egységfront 
létrejötte jelentős szerepet játszott egy 
széles koalíció létrehozásában. Május
ban a kommunisták egyezményt kötöt
tek a Gh. Tatarescu vezette liberális 
burzsoá csoportokkal. Június közepén 
Mihály király és a monarchia sorsáért 
aggódó körök csatlakoztak ahhoz a 
tervhez, amelyet a kommunisták java
soltak az Antonescu-rendszernek fegy
veres úton történő megdöntése. Romá
niának a fasiszta uralom alól való fel
szabadítása és a Hitler-ellenes koalí
cióhoz való csatlakozása ügyében. A 
cikk kitér röviden a polgári és kispol
gári pártok álláspontjának vál
tozásaira, a Nemzeti Demokratikus 
Blokk megalakulásának körülményeire. 
Az események dinamikájában ténysze
rűen mutatja be a kommunisták vezető 
szerepének kibontakozását a fegyveres 
felkelés előestéjén és annak folyamán. 
Kimutatja a szoros összefüggést az 1944. 
augusztus 20-án kezdődött Iasi—Kisi-
nyov-i hadművelet és a 23-án kezdődő 
romániai antifasiszta fegyveres felkelés 
közötti kapcsolatot, valamint isimerteti 
az augusztus végéig lefolyt harcokat, 
amelyeket a román antifasiszta fegyve
res erők a német és magyar fasiszta 
megszállók ellen folytattak. Megálla
pítja, hogy a román antifasiszta erők 
augusztus 23 és 31. között az akkori 
Románia területének mintegy 2 3 részét 
szabadították fel, 56 000 foglyot ejtettek 
(ebből 14 tábornoki, 421 pedig tiszti 
rendfokozatot viselt) és halottakban 
mintegy 5000 főnyi veszteséget okoztak 
az ellenfélnek, ezen felül 222 repülő
gépet, 438 folyami és tengeri hajót és 
nagymennyiségű más hadianyagot zsák
mányoltak. A felkelésben 460 000 román 
katona, tiszt és tábornok vett részt, 
akik közül 8500-an haltak hősi halált. 
Végül a szerző az augusztusi felkelés 

hadászati és katonapolitikai jelentősé
gét elemzi, idézve a korabeli világsaj
tót, a szovjet és a német katonai veze
tés helyzetértékeléseit. — Paraschiva 
NICHITA: „Az 1944. augusztusi fegy
veres felkelés — a romániai népi forra
dalom kezdete" (49—66. o.). A cikk az 
augusztusi felkelés közvetlen eredmé
nyeivel, a fasizmus elleni harcnak az 
ország szociális átalakulását célzó népi 
forradalomba való átmenetét, annak 
szakaszait elemzi. Bemutatja, hogy a 
felkelés után miként állította a népi 
forradalom mellé a Román Kommunis
ta Párt a nép többségét, milyen belső 
politikai harcok közben jutott hatalom
ra 1945. március 6-án Petru Groza 
demokratikus kormánya. — Vladimir 
ZAHARESCU: „A Hitler-ellenes koalí
ció és a népek antifasiszta ellenállásá
nak kibontakozása" (67—80. o.). A szer
ző többnyire a könyvészeti anyagra 
támaszkodva mutatja be a kommunista 
pártok vezette antifasiszta ellenállást 
Európa megszállt országaiban, amelyek 
a harctéren a hitlerista erők felmorzso
lásában, megsemmisítésében elért sike
rek mellett jelentős szerepet töltöttek 
be a Németország feletti győzelem ér
dekében tett erőfeszítések között. A 
cikk nemzetközi összefüggéseiben mu
tatja be az augusztusi romániai fegyve
res felkelést is. Az idézett szám érdekes 
forrásokat bocsát nyilvánosságra. — Gh. 
I. IONITA: „A Román Kommunista 
Párt aktivitásának kibontakozása az 
Antonescu-diktatúra megdöntése, az 
ország kivezetése a szovjetellenes hábo
rúból és a fegyvereknek a hitlerista 
Németország ellen való fordítása érde
kében" (82—91. o.). — V. MIRCEA: „A 
munkásság és parasztság harca militar-
fasiszta diktatúra és a hitlerista háború 
ellen" (92—98. o.) Az előbbi az augusz
tusi felkelés előkészítése és lefolyása 
alatt keletkezett főbb dokumentumokat 
közli, köztük a Nemzeti Demokrata 
Blokk megalakításáról szóló 1944. 
augusztus 10-én kelt deklarációt. A 
második közlemény a Románia terüle
tén 1942 után kibontakozó antifasiszta 
ellenállást bizonyító források közül bo
csát néhányat közkézre. 

Fel szeretnénk még hívni a figyel
met a szám végén közölt értékes biblio
gráfiára, mely a RKP IX. és X. kong
resszusa közötti időszakban megjelent 
és Románia legújabbkori történetére 
vonatkozó művek adatait tartalmazza. 

(Józsa Antal) 
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H Í R E I N K 

A MÁSODIK NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

OTTA ISTVÁN VEZÉRŐRNAGY elv
társ, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnoka, folyóiratunk felelős szer
kesztője április 30-án nyugalomba vo
nult. 

Otta elvtárs a Magyar Néphadsereg
ben betöltött különböző felelős beosztá
sok után, gazdag tapasztalatokkal fel
vértezve került néphadseregünk egyik 
tudományos intézményének élére. E be
osztásban ellátta folyóiratunk felelős 
szerkesztőjének tisztét is. 

Az a segítség, amelyet tőle a szer
kesztői munkához kaptunk, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy lapunk minél 
jobban megfeleljen az eléje állított kö
vetelményeknek. 

Amikor a nehéz küzdelmekkel, de 
eredményekben gazdag évek után Otta 
elvtárs életében a megérdemelt pihenés 
évei következnek, a szerkesztő bizottság 
és a szerkesztőség kollektívája nevében 
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig éljen 
boldogan, és velünk együtt örüljön dol
gozó népünk szocialista eredményeinek, 
néphadseregünk fejlődésének, amelynek 
megalapozásában neki is jelentős érde
mei vannak. 

A DEMORATIKUS MAGYAR NÉP
HADSEREG 1. GYALOGHADOSZTÁ
LY A megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából 1970. március 1-ón a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Jászberényi 
Végrehajtó Bizottsága, a Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága, a Magyar Nép
hadsereg Helyőrségparancsnoksága, a 
KISZ Városi Végrehajtó Bizottsága és a 
Hazafias Népfront Városi Elnöksége 
EMLÉKTÁBLÁT leplezett le a hadosz-
télyparancsnokság volt épületén. Az ün
nepségen Konyhás Mihály alezredes 
méltatta a fasizmus elleni harcra ön

ként jelentkezett katonák és tisztek el
határozásának jelentőségét. 

FELSZABADULÁSUNK 25. ÉVFOR
DULÓJÁNAK előkészületei során a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudo
mányos munkatársai a különböző in
tézményeknél és szerveknél, valamint 
a Magyar Néphadsereg alakulatainál 
135 előadást tartottak a szovjet Vörös 
Hadsereg felszabadító harcainak, a ma
gyar ellenállási mozgalom és a Magyar 
Néphadsereg megalakulásának történe
téből. Az előadásokon 18 060 fő vett 
részt. 

A GYŐZELEM NAPJA 25. ÉVFOR
DULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL a ha
zánkban ideiglenesen állomásozó szov
jet csapatok egyik alakulatánál, a Vö
rös Zászló Érdemrenddel és a Szuvo-
rov Érdemrenddel kitüntetett Nyikola-
jev budapesti harckocsdalakulatnál a 
magyar sajtó képviselői részére sajtó
tájékoztatót tartottak. A tájékoztató 
előtt a vendégek megtekintették az ala
kulat múzeumát, ahol végigkísérhették 
annak harci útját az Uraitól Moszkván, 
Ukrajnán, Budapesten, Bécsen keresz
tül Prágáig. 

A sajtótájékoztatót Szorokin altábor
nagy, a hazánkban ideiglenesen állo
másozó szovjet csapatok képviselője 
tartotta. A megjelentek előtt vázolta 
azt a hatalmas erőfeszítést, amelyet a 
szovjet nép tett hazája felszabadítása 
érdekében. Hangoztatta, hogy a szovjet 
hadsereg a Nagy Honvédő Háború so
rán internacionalista kötelezettségének 
tett eleget, amikor segítséget nyújtott 
Európa német megszállás alatt élő né
peinek felszabadításához. 

A jól sikerült tájékoztató után, ame
lyen a Nagy Honvédő Háború több sze-
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mélyes résztvevője is felszólalt, a ven
dégek részére az alakulat katonái nagy 
tetszéssel fogadott harcászati bemutatót 
tartottak. 

A HITLERI NÉMETORSZÁG FÖ
LÖTT ARATOTT GYŐZELEM 25. ÉV
FORDULÓJA ALKALMÁBÓL Moszk
vában a Szovjetunió Honvédelmi Mi
nisztériuma nemzetiközi tudományos 
konferenciát rendezett. A tanácskozás 
referátumait Grecskó marsall, a Szov
jetunió honvédelmi minisztere, valamint 
a szovjet hadsereg más magas beosz
tású parancsnokai tartottak. 

A konferencián a magyar történészek 
képviseletében Nagy Gábor ezredes, a 
történelemtudományok kandidátusa ve
zetésével egy delegáció vett részt, 
amelynek tagjai voltak: Borús József, 
Pintér István, Tilkovszky Lóránd a tör
ténelemtudományok kandidátusai, vala
mint Godó Ágnes alezredes, a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum szekcióve
zetője. 

A VARSÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉ
SÉNEK 15. ÉVFORDULÓJA, valamint 
Csehszlovákiának a szovjet hadsereg 
által történt felszabadítása 25. évfordu
lója alkalmából a Csehszlovák Néphad
sereg Antanyin Zapotockiról elnevezett 
katonai akadémiája május 12—14-én 
tudományos ülésszakot rendezett Brnó-
ban. 

A konferencia fő referátumait Martin 
Dzur vezérezredes, a Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság honvédelmi minisz
tere, valamint Václav Horacek vezérőr
nagy, a Csehszlovák Néphadsereg poli
tikai főcsoportfőnöke tartotta. 

A konferencián magyar részről Né
meth László alezredes, Szécsi Andor al
ezredes, Nagy János alezredes és Mues 
Sándor alezredes vettek részt. A baráti 
hadseregek képviselői — köztük a ma
gyar küldöttség is — korreferátumokkal 
járultak hozzá a konferencia sikeréhez. 

Sift Gézáné 
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H A D T Ö R T É N E L M I OKMÁNYTÁR 

DOKUMENTUMOK 
A HORTHY—SZÁLASI-HADSEREG UTOLSÖ HÓNAPJAINAK 

TÖRTENETÉHEZ 

A magyar nagybirtokos-nagytőkés uralkodó osztályok a könnyű si
kerek reményében Hitler oldalán belesodorták hazánkat az imperialista 
rablóháborúba, mérhetetlen kárt és szenvedést okozva ezzel az ország
nak és dolgozó népének, amely a háború terhének a legnagyobb részét 
viselte. Magyarországnak és hadseregének a háborúban való részvételére 
vonatkozóan számos tanulmány és cikk jelent már meg, a teljes feldol
gozással azonban még adós a történetírás, nem utolsósorban a hazai 
forrásanyag nagyon hiányos volta miatt. A meglevő és fellelhető do
kumentumokat sokirányú munkával lehet és kell még felkutatni, hogy 
a hadseregnek az ország életében betöltött szerepét minden vonatkozás
ban hitelesen tudjuk bemutatni. Nincs még feltárva és sokoldalúan be
mutatva a hadsereg belső helyzete és erkölcsi-politikai állapota sem. A 
Hadtörténelmi Levéltárban készül egy dokumentumkötet, amely a 
hadsereg 1939—1945 közötti történetéhez fog adatokat szolgáltatni. Eb
ből az összegyűjtött anyagból adunk most közre néhány iratot, zömmel 
a fasiszta rendszer utolsó hónapjaiból, amely részben az ország felsza
badulásának az időszaka is. 

A szovjet hadsereg gyors előrenyomulása eredményeként az ország 
területének egyre nagyobb részén 1944 októberétől már megindult a 
békés élet, néhány dunántúli megyében azonban még tombolt a nyilas 
terror, tovább folyt a nép politikai megtévesztése, erőszakos elhurco
lása, kényszerítése abban a harcban való részvételre, melyben már 
nemcsak a tömegek, de a vezetők nagy része sem hitt. Az olvasó eset
leg soknak találhatja a harcra buzdító parancsokat, úgy gondoljuk azon
ban, ezek jól jellemzik azt a bonyolult és ellentmondásos időszakot, 
mutatják, hogyan alkalmaztak demagógiát kombinálva egyidejűleg a 
terrorintézkedésekkel. Részben magyarázatot adnak arra, hogyan tud
tak az utolsó pillanatokban kb. 580 000 magyar katonát kényszeríteni 
arra, hogy elhagyja az ország területét és kitelepüljön Németországba. 
Jól szemléltetik a kapkodást az egymásnak ellentmondó intézkedések, 
a hatalomnak azt az erőfeszítését, hogy minden egyes embert felhasz-
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nálva, minden anyagi értéket elszállítva tulajdonképpen értelmetlen 
pusztítást végezzen a már reménytelen helyzetben. 

Felhívjuk az olvasó figyelmét az 1945. január 14-én kelt HM. l/a — 
96 000 ein. sz. rendeletre, amely összefoglalóan közli a különböző évfo
lyamok behívására és Németországba való kihurcolására kiadott intéz
kedéseket. 

Minden különösebb kommentár nélkül adjuk közre e néhány iratot, 
ezek ugyanis önmagukért beszélnek; az érdeklődő olvasónak és a tör
ténésznek egyaránt újat ad, felidézi azoknak a hónapoknak a gyötrel
mes emlékeit. 

A dokumentumokat, a közölt rendeleteket igyekeztünk az eredeti ki
bocsátási helyéről, a Honvédelmi Minisztérium, illetve Vezérkari Fő
nökség osztályai anyagából válogatni. Mivel e szervek irattára 1944 vé
gén igen hiányos, sokszor a kerületi parancsnokságok parancsaiban ki
vonatosan vagy teljes terjedelmükben közzétett szöveget találtuk csak 
meg. Erre a dokumentumok szerkesztett címében utalunk, megadva, 
hogy melyik kerületi parancsnokság közli a rendeletet. Az iratokat tel
jes terjedelmükben ismertetjük, kihagyásokat sehol nem alkalmaztunk. 
A dokumentumok kibocsátójának a nevét csak akkor írtuk az irat aAá, 
ha az eredeti kibocsátási helyéről közöljük. Nem hagytuk meg az alá
írást a kerületi parancsnoknál, amikor egy minisztériumi rendeletet kö
zölnek kivonatosan, vagy teljes szöveggel. Az egyes dokumentumok
ban igen sok rövidítés fordul elő. Ezeket helyszűke miatt nem oldottuk 
fel mindenütt. A közismert és érthető rövidítéseket meghagytuk [mint 
pl.: pk. (parancsnok), ala. (alakulat), tü. (tüzér), gyság. (gyalogság), táb. 
(tábori), hdm. (hadműveleti) stb.], a kevéssé ismerteket, vagy valamely 
szerv nevének a rövidítését az első előfordulásnál mindenütt feloldot
tuk. Ennek ellenére a dokumentumok végén közzétesszük a rövidítések 
jegyzékét. 

Közreadta: Morva Tamásné 

I. 
Budapest, 1944. augusztus 14. 

AZ M. KIR. VEZÉRKAR FŐNÖKE SZERINT 
TISZTEK RÉMHÍREKET TERJESZTENEK. TISZTI PARANCSBAN A 

LEGSZIGORÚBB MEGTORLÁST HELYEZI KILÁTÁSBA 

Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy ma, amikor az ellenség határainkon van és 
így az ország lakosságának a legnagyobb lelki ellenálló erőre és nyugalomra van 
szüksége és amikor a kormányzat és az illetékes polgári szervek mindent megtesz
nek, hogy a lehető legnagyobb erőkifejtést biztosíthassák és minden eszközzel küz
denek a kishitűség ellen, akkor éppen a honvédség körében akadnak olyanok, 
akik a rémhírek terjesztésével izgatják a polgári lakosságot és ily módon ártanak 
az ország érdekeinek. 

Jelentéseket kaptam arról, hogy a tisztek eme rémhír terjesztése nemcsak a hát
országban, hanem a hadműveleti terület hátsóbb részein is nagymértékben ta-
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pasztaiható. A jelentések szerint ebben azok a tisztek járnak elöl, akik sebesülés, 
vagy más okból az arcvonalból hátra kerültek és nemcsak magántársaságban, ha
nem főleg vasúti utazásaik alkalmával fejtik ki ezt a káros tevékenységet. 

Az elmúlt hetekben lezajlott a bolsevista orosz erők mindenki által biztosra várt 
támadása. A központi vezetés mindent megtett, ami hatalmában állott, hogy az 
arcvonalban álló magyar csapatok ezt a támadást sikeresen kivédhessék. Hogy e 
támadás kivédése mégsem a joggal várt eredménnyel járt, ennek más, rajtunk kí
vülálló okoktól eltekintve, részben egyesek — főleg tisztek — sokszor érthetetlen 
meg nem felelő magatartása volt az oka. E tekintetben a legszigorúbb kivizsgá
lást rendeltem el. 

Valószínűnek látszik, hogy a rémhírterjesztők zöme főleg azokból kerül ki, akik 
így akarják menteni a jogos kritikát kiváltó magatartásukat és elfelejtkeznek ar
ról, hogy elkövetett hibájukat ezáltal még újabbal tetézik. A háború kétségtelenül 
döntő szakaszába jutott, amelyben természetesen válságos helyzetek is adódhat
nak. 

Az ellenségnek a határainkon való megjelenése Magyarország helyzetében is 
súlyosbodást jelent, de azt reménytelenné nem teszi. Nem ez az első eset, amikor 
a Kárpátokban harcolnunk kellett, valószínűleg utolsó sem. A magyar katona ha
gyományos vitézsége önfeláldozó magatartása mindenkor tisztázni tudta a bekö
vetkezett válságos helyzeteket. A Kárpátok neve a magyar hősiességgel szorosan 
összenőtt. Nem tűrhetjük el ma sem, hogy egyesek gyávasága veszélybe sodorja az 
országot. Az önfeláldozó bátorság az erők összefogásával együtt most is feltétlenül 
meghozza a sikert. Ehhez azonban az kell, hogy a jövőben és saját erőnkben való 
hitet el ne veszítsük. Tudjunk és merjünk cselekedni és meghalni is, ha kell. Eb
ben a honvédségnek és ezen belül éppen a tisztikarnak kell jó példával elöljárnia. 

A tisztikarnak feladata, hogy a polgári társadalomban a naponta változó esemé
nyek hatása alatt itt-ott mutatkozó kishitűséget, reménytelenséget, csüggedést el
lensúlyozza és ha lehet kiirtsa. Nem tűrhetem el tehát, hogy éppen egyes tisztek 
legyenek azok, akik pánikot és rémületet keltsenek. 

Kötelességévé teszem minden tisztnek, hogyha egy tiszttársánál ilyen magatar
tást tapasztal, ellene a Szolgálati Szabályzatban előírtak szerint azonnal lépjen 
föl. Elrendelem, hogy azokat a tiszteket, akiket a rémhírterjesztésen tettenérnek, 
vagy akikre esetleges kivizsgálás során ennek elkövetése rábizonyul, illetékes pa
rancsnokaik azonnal tartóztassák le, és ellenük a legszigorúbb megtorlást tegyék 
folyamatba. 

* Az utóbbi időben igen sok tiszt kapott névre szóló borítékban „Magyar Front" 
aláírású röplapot, melyben a tisztikar tagjait esküjük megszegésére és a harc be
szüntetésére szólítják föl. Tájékozásul közlöm, hogy az aláírásként szereplő „Ma
gyar Front" azonos a feloszlatott „Kommunisták Magyarországi Pártja" utódja
ként „Békepárt" néven titkosan működő bolsevista szervezettel. E szervezetnek a 
célja az, hogy kiütve a fegyvert a becsületesen harcoló magyar kezéből, meg
könnyítse a bolsevista erők számára Magyarország szándékolt elárasztását. 

Tudatában vagyok annak, hogy ennek az átlátszó propagandának egyetlen ma
gyar tiszt sem fog áldozatul esni, kötelessége azonban minden tisztnek, hogy első
sorban személyes példájával e bomlasztó törekvést a honvédségen belül már csí
rájában elfojtsa. 

E parancsom kihirdetését és tudomásulvételét minden tiszt és hasonállású, az 
első kihirdetés alkalmával aláírásával tartozik igazolni. A továbbiakban e paran
csom havonta egyszer a tisztikarnak kihirdetendő. 

vitéz Vörös vezds. 

HL. HM. 144. 1/ny. oszt. 976/Bkb. Sokszorosított tisztázat. 
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2. 

Pécs, 1944. augusztus 16. 

A PÉCSI 4. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG PARANCSÁBAN KIHIRDETI 
AZ M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK RENDELETÉT, 
AMELY SZERINT A FOGSÁGBÓL VISSZATÉRT KATONÁKAT 

POLITIKAI MEGFIGYELÉS ALÁ KELL HELYEZNI 

A Vkf-e a 6571./M. hdm. 8. vkf. — 2944. VI. 30. sz. rendeletével a hadifogságból 
visszatértekkel való eljárást az alábbiakban szabályozta: 

1. Mindazokat, akik orosz partizán hadifogságból visszatértek és a hdt. területén 
valamely pság-nál jelentkeznek, illetőleg, akiket valamely alakulat elfog, a buda
pesti rendészeti és katonagondozó állomáshoz fedezet mellett be kell kísértetni. 

Az elfogott vagy önként jelentkező személyi adatait (név, rendfokozat, csapat
test, állománytest, születési hely, év, anyja neve, megjegyzés) hdt. pság-nak további 
jelentés végett be kell jelenteni. 

A beérkezetteket a bpesti rendészeti és katonagondozó állomás a 101. táb. őrzlj. 
útján a hadműveleti területre az illetékes psághoz továbbítja. 

2. Mindazokat a honvéd egyéneket, akik a déli határ mentén békeállománnyal 
vagy mozgósítottan határbiztosításra bevetett alakulatoknál teljesítenek szolgálatot 
és horvát partizánfogságból térnek vissza, az illetékes csapattest körletében 21 
napos eü. vesztegzár alá kell helyezni. 

Az igazoló eljárás lefolytatása után az igazoló eljárás iratait a szabadságára vo
natkozó javaslattal együtt a HM. 2. oszt-hoz kell felterjeszteni. 

A honvéd egyéneket a csapattest körletében való tartózkodásuk egész ideje alatt 
„K" szempontból megfigyelés alatt kell tartani. 

Ezen alakulatokra továbbra is érvényben van a határszolgálatban saját hadse
regbeli vagy fegyveres testülethez tartozó egyének egyenruhában fogságba jutását 
és idegen állambeli katona stb. egyének foglyul ejtését szabályozó 8514/eln. vk. 
—1941. sz. rendelet, amely szerint a fogságba jutást illetve a foglyul ejtést az ille
tékes pság-nak jelenteni kell. 

HL. Pécsi 4. ker. pság. 1944. 3. sz. bizalmas parancs. Kőnyomatos. 

3. 
Budapest, 1944. szeptember 17. 

FŐVEZÉRSÉG TISZTI PARANCSBAN ÍTÉLI EL A GYÁVÁN VISELKEDŐ 
TISZTEKET 

A legutóbbi napok Magyarországot is érintő Románia-i eseményeivel kapcsolat
ban előfordult az az igen sajnálatos eset, hogy egy román határszélhez közel fekvő 
városban egy tiszt a rendőrség vezetőjéhez fordult és a zsidóvagyon lefoglalása al
kalmával összegyűjtött gépkocsik rendelkezésre bocsátását követelte, hogy azokat 
a románok elől való menekülésre felhasználhassa. Magyarország háborújának eb
ben a válságos időszakában, amikor az események oly gyors ütemben s oly vá
ratlanul követik egymást s a polgári lakosság helyes tájékozottsága ezekről ter
mészetesen igen hiányos, tág tere nyílik a legképtelenebb rémhír elterjedésének is. 
A rémhírektől felzaklatott idegrendszerű közönség a hatósági, különösen pedig 
honvédségi személyektől várja a megnyugtatást és az esetleges intézkedéseket. Ha 
azonban a honvédségi személyek részéről az említett tiszt eljárásához hasonló 
magatartást tapasztal, elveszti a fejét, és nyugtalansága pánikká fokozódik. A pá-
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nikhangulat viszont beláthatatlan károk okozója lehet, s lehetetlenné tesz minden 
tervszerű intézkedést. 

Ma elsősorban a tisztikarnak kell jó példával elöl járnia és nyugalmát, hideg
vérét minden körülmények között meg kell őriznie. Ezzel ellentétes magatartás az 
egész honvédség tekintélyét aláássa. Nyomatékosan felhívom a tisztikar figyelmét, 
hogy a fentiekhez hasonló magatartást minden esetben a legszigorúbban fogom 
megtorolni. 

vitéz Vörös vezds. s. k. 

HL. HM. 1944. 1/ny. oszt. 1099/Bkb. Sokszorosított tisztázat. 

4. 
Pécs, 1944. szeptember 18. 

A PÉCSI 4. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG KÖZLI A HM RENDELETÉT, 
AMELY SZERINT FOKOZOTTABBAN KELL ELLENŐRIZNI A FRONTRÓL 

VISSZATÉRT RUSZIN ÉS ROMÁN NEMZETISÉGŰ LEGÉNYSÉGET, 
MUNKÁRA KELL BEOSZTANI ŐKET 

A HM. Ur. f. hó 1-én kelt 15 250/M l/b—1944. sz. rendeletére: 
Mindama állománytestek, amelyekhez a hdm. területről ruszin és román nemze

tiségű leg-ség érkezett vissza, a visszaérkezett ruszin és román leg. számát e pe-
rancsom vételét követő 24 órán belül ide jelentsék. 

Addig, amíg a visszaérkezett ruszin és román leg. munkásszázadokba való be
osztására nem intézkedem, az érintett ala-ok a ruszin és román leg-et szigorú fel
ügyelet mellett munkára alkalmazzák. 

Felhívom a IV. oszt. figyelmét, hogy a területükön alkalmazott ruszin és román 
munkás-szd. parancsnokságok figyelmét hívja fel, hogy a ruszin és román legény
séget fokozottabban kell ellenőrizni. 

HL. Pécsi 4 ker pság. 1944. 19. sz. bizalma parancs. Kőnyomatos. 

5. 
Pécs, 1944. október 18. 

A PÉCSI 4. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG KIHIRDETI A HM ÉS A VKF 
TÁJÉKOZTATÓJÁT AZ OKTÓBER 15-1 ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN 

Az 1604/Föv. hdm. 44. X. 16. sz. rendeletére: 
A HM és a Vkf. Űr a honvédség tisztikarának szóló tájékoztatóját azonnali ki

hirdetés végett, teljtartalmúlag közlöm: 
„A folyó hó 15-én történt eseményekkel kapcsolatban a honvédség és különösen 

a tisztikar tájékoztatására az alábbiakat közlöm: 
1. A Kormányzó Űr — környezete elfogult és kishitű klikkjének befolyása alatt 

a nemzettől és a honvédségtől elzárva — úgy volt tájékozva, hogy egyrészt Né
metország a segítségnyújtásra, Magyarország pedig a bolsevizmussal szembeni 
fegyveres ellenállásra már nem képes, másrészt, hogy a bolsevizmussal kedvező 
fegyverszünetet köthet. 

Ennek hatása alatt a Kormányzó Űr fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett, amit a 
budapesti rádió be is jelentett. 
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2. Ez a bejelentés az ország egész közvéleményében, de főleg a honvédség tiszti
karában egyrészt megdöbbentő meglepetést és mérhetetlen felháborodást keltett, 
másrészt rövidesen az is beigazolódott, hogy Magyarország a bolsevizmussal nem 
tud olyan fegyverszüneti megállapodást kötni, ami nem jelentené egyben az or
szág területének, lakosságának és életének teljes megsemmisülését. 

A Kormányzó Űr ezt felismerve önként a német véderő védelme alá helyezte 
magát és nagy német szövetségesünk tanácsára olyan, kifejezetten és határozottan 
radikális magyar nemzeti politikai irányzatnak adta át az államvezetést, amely a 
legtöbb reményt nyújtja a magyar háborús erőforrások legteljesebb kihasználá
sára, másrészt — mint a nemzet legszélesebb rétegeinek és szövetségeseink legtel
jesebb bizalmának hordozója — a Német Birodalom további támogatásának meg
nyerésére. 

3. A kialakult új helyzet tehát minden tekintetben biztosítékot nyújt arra, hogy 
a magyar honvédség tisztikara és az egész magyar haderő szent életcéljának — 
Hazánk megvédésének — az adott körülmények között a lehető legnagyobb erő
kifejtéssel tudjon eleget tenni és megfelelni. A magyar tisztnek és általában a 
magyar katonának ugyanis nem volt soha, de különösen ma nincs magasztosabb 
és szentebb feladata, mint a Haza földjének megvédéséért az utolsó leheletig, az 
utolsó csepp vérig harcolni és küzdeni. 

4. Fentiek alapján, mindaddig, amíg a magyar—német együttműködés részlet
kérdései rendszeres szabályozást nem nyernek, következőket rendelem: 

a) Az 1. magyar hds. felett továbbra is a Hgr. Nord-Ukraine, a 2. és 3. magyar 
hds-ek felett pedig a Hgr. Süd parancsnokol minden hdm. vonatkozásban. 

b) A hdm. vezetés tekintetében ezek a magasabb német főparancsnokságok fe
lelősek. 

Hazánk megvédésének érdekében eme elöljáró német pság-ok intézkedéseit fel
tétlenül el kell fogadni és azokat maradéktalanul teljesíteni kell. Minden ezzel el
lenkező értelmű régebbi intézkedés, vagy rendelet azonnali hatállyal érvényét 
veszti. 

c) A magyar nemzet inkább, mint valaha is létéért, vagy nemlétéért harcol, te
hát minden tisztnek és katonának az a legszentebb és egyedüli kötelessége, hogy 
a harcot teljes önfeláldozással, a végsőkig folytassa. Aki nem így cselekszik, az 
nem méltó a magyar tiszt és magyar honvéd nevére és így ezekkel szemben a 
fennálló rendelkezések szerint kell eljárni. 

Végül pedig, ami a német és magyar együttműködésben a múlt kölcsönös bizal
matlanságából fakadó súrlódási felületeket illeti (alárendeltségi viszonyok, ök.tör-
zsek, stb.), ezek kihatásait mindenki viselje türelemmel mindaddig, amíg a biza
lom helyreállásával párhuzamosan ezek a kérdések is elintézést nyernek. Min
denki meg lehet győződve, hogy mindezek a kérdések — nagy szövetségesünk irá
nyító szerepét elismerve — olyan rendezésre kerülnek, ahogy azt a magyar szu
verenitás, az egyenrangú fegyvertárs és a magyar önérzet megkívánják." 

HL. Szekszárdi állomásparancsnokság, 1944. 537/M. Sokszorosított tisztázat. 

6. 

Szekszárd, 1944. október 18. 

A SZEKSZÁRDI ÁLLOMÁSPARANCSNOKSÁG JELENTI A PÉCSI 4. HONVÉD 
KERÜLETI PARANCSNOKSÁGNAK, HOGY A NÉMETEK LOVAKAT 

ÉS SZEKEREKET REKVIRÁLNAK A POLGÁRI LAKOSSÁGTÓL 

Jelentem, hogy Szekszárdon, Bonyhádon, Alsónyéken és a környéken a német 
ala-ok a polg. lakosságtól rekvirálnak ojműveket és lovakat. 

így Bonyhádon 36 ojmű-t, Szekszárdon 57 ojmű-t, Alsónyéken 6 ojmű-t a meg
felelő lovakkal lefoglalták. 
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Kérek sürgős intézkedést a kocsik és lovak visszajuttatása ügyében; — Kérem 
utasítani a német pság-okat, hogy forduljanak igénylésükkel az illetékes bev. közp-
hoz, mert ha ez így tovább folytatódik, úgy saját szükségletünket nem tudjuk 
kielégíteni. 

A lakosság elégedetlensége különösen az őszi vetések fontossága miatt is fo
kozódik. 

HL. Szekszárdi állomásparancsnokság 1944. 533/M. Géptávirat fogalmazványa. 

7. 
Budapest, 1944. október 20. 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM RENDELETE SZERINT A LEVENTÉKBŐL 
FELÁLLÍTOTT MUNKÄSSZÁZADOK A KATONAI 

BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYA ALATT ÁLLANAK 

Felmerült kételyek eloszlatása végett tájékoztatásul közlöm, hogy az 1944. évi 
augusztus hó 18-án 724/M. 42—1944. és az 1944. évi október hó 10-én 905/M. 
41.—1944. szám alatt kelt rendelettel felállított katonai munkásszázadokba beosz
tott 18—20 éves, illetőleg III. korcsoportbeli [N—2. jelz. Ut. II. R. 1. Cím 12. § (1) 
és (2) bek.] leventekötelesek a Hvt. 19. § (5) bekezdésében meghatározott hadköte
lezettségi alapon katonai szolgálatra vétettek igénybe, ezért a honvédség tényle
ges állományába tartoznak (60 001/eln. 1. ny.—1944. sz. körrend. H. K. Szabályrend. 
1944. évi 38. sz.) és a katonai büntetőtörvények hatálya alatt állanak. (Kbp. 11. § 
1. p., Ktbtk. 1. 7). 

Az illetékes honvéd kerületi parancsnokságok bíróságainak vezetői gondoskod
janak arról, hogyha az ilyen alakulatoknál a szökés bűntettére a rögtönbírásko-
dás kihirdetése esetleg még nem történt meg, ez haladéktalanul pótoltassék. 

HL. HM. 1944. 1/ny. oszt. 16564/M. Sokszorosított. 

8. 

Pécs, 1944. október 27. 

A PÉCSI 4. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG KÖZZÉTESZI A HM RENDELETÉT 
A HONI HADSEREGPARANCSNOKSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

A HM. f. é. X. 23-án kelt 5165/M. 1. a.—1944. sz. rendeletére: 
A HM. úr a „Honi hadseregparancsnokság" megalakítására vonatkozó rendele

tét telj tar talmúlag közlöm: 
„1. A Miniszterelnök úr a hátországban folyó kiképzés irányítására és az or

szágvédelemben résztvevő összes alakulat vezetésére 
„M. kir. Honv. honi hadseregparancsnokság"-ot rendszeresített és a honi 

hds.pk-ául 
Ternegg Kálmán altábornagy-ot1 

nevezte ki. 
2. A honi hadseregparancsnok feladata: 
A hátországban folyó kiképzés irányítása, a csapat, a tanfolyami és haderőn kí

vüli kiképzés közötti összhang biztosítása a háborús cél kizárólagos szemelőtt tar
tásával. 

1 Ternegg Kálmán 1945. január l-ig volt a honi hadsereg parancsnoka, Szálasi akkor 
felmentette és a légierők parancsnokává nevezte ki. 
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Az országvédelemben résztvevő egységek és szervek kiképzését külön intézke
dések szerint vezeti és irányítja. 

Feladatát elsősorban a helyszínre történő kiszállással és a VKF. nevében adott 
közvetlen utasításokkal végzi. 

3. Alárendeltségek szabályozása: 
A honi hadsereg parancsnokának, mint a honvédelmi miniszter és a vezérkar 

főnökének a kiképzés irányításával megbízott legmagasabb közegének 
az összes felügyelőket, 
a nevelő és képző intézeteket (Srzakoszt. a kik.oszt-ba beleolvadó H. M. 9. oszt.) 
a leventék és nemzetőrök országos parancsnokán keresztül az összes Levente 

intézményeket és a Nemzetőrséget alárendelem. 
Ezen kívül kiképzés és országvédelem szempontjából a honi hadseregparancs

noknak az I. hdt.pság. és a ker.pság-okon keresztül a hátországban lévő hdm. fel
adattal nem rendelkező összes pság-okat és ala-okat, törzspótala-okat és Kik-
fek-eket alárendelem. 

A honi hadseregparancsnok alárendeltjei felett hadseregparancsnoki hatáskör
rel parancsnokol." 

HL. Pécsi 4. ker. pság. 1944. 48. sz. parancs. Kőnyomatos. 

9. 
1944. október 31. 

AZ 1. HONVÉD HADSEREGPARANCSNOKSÁG KÖZLI A 
FŐVEZÉRSÉG RENDELETÉT A HARCOS SZELLEM BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

A Főv. 1976/Főv. hdm. 44. X. 20. számú rendeletét az alábbiakban közlöm: 
„Mind gyakrabban és több seregtesten kell tapasztalnom, hogy egyes csapatok 

ellentétben az ország súlyos helyzetével az elg-el szemben igen gyenge helytállást 
tanúsítanak. Ma amikor az ország élet-halál harcát vívja és a harcoló honvédség 
mögött az egész nemzet felsorakozik, hogy a győzelemig folytassa a harcot, ha 
kell, könyörtelen rendszabályokkal is biztosítani fogom, hogy a honvédség min
den tagja hiány nélkül megtegye esküjében fogadott kötelességét. A hősies helyt
állás hiányának két okát látom : 

1. A leg. gyenge erkölcsi értéke. 
2. A pk-ok erélytelensége. 
1.-hez: A leg. erkölcsi értékének növeléséhez elsősorban a felvilágosító propa

gandára van szükség. Fel kell tárni előttük a nemzet sorsát, ha ebben a küzde
lemben elbukik. Meg kell értetni minden emberrel, hogy ez a harc nem keve
sebbért, mint a nemzet és annak minden tagja életéért folyik. A felvilágosító pro
paganda hatásosabbá tételére harctért megjárt és az itthoni helyzettel teljesen 
tisztában lévő ti-eket, thts-eket és egyéb propagandista közegeket fogok kikül
deni, hogy azok a hads. tisztjeinek és leg-ének megfelelő formák között megvilá
gítsák az itthoni arcvonal szilárdságát, győzelembe vetett hitét és egységes aka
ratát a harc tovább folytatására, a végső győzelemig. Mind ez azonban hatástalan 
marad, ha a szakasz, szd., zlj-pk-ok nem élnek lelkileg együtt alárendeltjeikkel, 
ha az ország komoly helyzete nem jelent lelki kapcsolatot közöttük. Hiába a pro
paganda . . . A pk-nak személyes lelki kapcsolat útján meg kell értetni az utolsó 
harcossal is, hogy a haza, családjának, gyermekeinek és az ő sorsa és jövője az ő 
helytállásától függ, ezeknek a leg-el állandó kapcsolatban lévő pk-oknak kell alá
rendeltjeiket a végsőkig való hősies ellenállásra előkészíteni és adott esetben a 
helytállást kierőszakolni, ha kell a legerélyesebb magatartással is. 

2.-höz: Szabályzataink és kiadott rendeleteink megadják a módot, hogy minden 
pk. akaratát akár a legdrasztikusabb eszközök igénybevételével is keresztül vigye. 
Ez nemcsak a jog, hanem kötelesség is, aki ezzel a jogával adott pillanatban élni 
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nem tud, nem való pk-i beosztásba. Ezért elrendelem, hogy mindazokat, kik be
osztásukban nem a súlyos helyzet megkívánta eréllyel vezetnek és nem tudják 
megakadályozni, hogy csap-uk szétessék, azonnal fel kell váltani és ellenük a 
hadbírói eljárást meg kell indítani. Minden meg nem felelő pk-ot rangra és korra 
való tekintet nélkül, olyanokkal kell helyettesíteni, kik vezetési képességüket, eré-
lyüket és megingathatatlan harcos szellemüket az eddigi küzdelmek során beiga
zolták. 

E pcs-om végrehajtását a hds.pk-ok és ö.harccsop.pk-ok a legszigorúbban ellen
őrizzék." 

HL. 1. honv. hds. pság. 1944. 74. sz. parancs. Nyomtatott. 

10. 

Kaposvár, 1944. november 4. 

A SZEGEDI 5. HONVÉD KERÜLETI PARANCSNOKSÁG KIVONATOSAN 
KÖZLI AZ M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK RENDELETÉT, 

AMELYBEN RAZZIÁKAT RENDEL EL A KATONASZÖKEVÉNYEK 
ELFOGÁSÁRA 

A m. kir. honvéd vezérkar főnöke 4300/föv. agi. 1944. X. 20. sz. rendeletével az 
eddig e tárgyban kiadott rendeleteit hatályon kívül helyezve, az ország és hon
védség fegyelmének megszilárdítása érdekében a Belügyminiszter úrral egyetér
tésben katonaszökevények, honvédségi anyag felkutatására az egész ország terü
letén legszélesebb körű gyakori razziák tartását rendelte el. 

A razziákat az I. fokú rendőrhatóságok (rendőrkapitányságok és főszolgabírák) 
kezdeményezik és vezetik. A razziákhoz karhatalmi segélyt nyújtanak az I. fokú 
rendőrhatóság területén állomásozó honvédségi alakulatok, határrendészeti és tá
bori rendészeti szervek. Razziákat mindenkor a rendőrhatóságok szervezik meg 
és hajtják végre. Azok vezetéséért és technikai lebonyolításáért a rendőrhatósá
gok által kirendelt közeg felelős még akkor is, ha alacsonyabb rangú (fizetési osz
tályú) a honvédségi egységek pk-nál. A honvédség, illetőleg a htr. szervek közre
működését az állomásparancsnokság, az elöljáró pk-ok és az I. fokú rendőrható
ságok egyetértően szabályozzák. A razziákon közreműködő honvédségi alakulatok 
ténykedése csak az alábbiakra terjedhet ki: 

1. Katonai egyenruhát viselő személyek igazoltatása. 
2. Elfogott, vagy őrizetbe vett honvéd személyek (katonaszökevények stb.) be-

hívási parancsnak ellenszegülők és honvédségi (kincstári) anyagoknak a helyszí
nen történő azonnali átvétele és a honv. állomásparancsnokhoz való bekísérése (be
szállítása.) 

3. Egyes területek, városrészek lezárása (kordonszolgálat) Honvédségi és htr. 
ala-ok tagjai, járőrei stb. polgári személy igazoltatásánál, vagy házkutatásnál nem 
működhetnek közre. A kivezényelt ala-ok pk-ai személyesen felelősek a feladat 
megoldásáért és különösen azért, hogy semmiféle törvényellenes ténykedés, erő
szakoskodás, vagy túlkapás ne forduljon elő. A kat.szökevények és bevonulási kö
telezettségüknek eleget nem tett személyek elfogása érdekében tartott razziákat 
egyúttal a jogtalanul eltulajdonított (úgynevezett zugforgalomba került) honvéd 
(kincstári) anyagok felkutatására és összegyűjtésére is fel kell használni. E ren
deletem nem érinti a Szolg. Szab. I. rész 456. pontjában foglaltakat. 

A megtartott razziák helyét, számát és eredményét az ápk-ok (szálláskörlet 
pk-ok stb.) minden hónap 25-ig ide (Vk. oszt.) jelentsék. 

A belügyminiszter úr erre vonatkozó alárendelt szerveinek kiadott 202 982/1944. 
VII. számú rendeletét az ápk-ok a legközelebbi rendőrhatóságnál tekintsék be. 

HL. Szegedi 5. ker. pság. 1944. 77. sz. parancs. Nyomtatott. 
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11. 
Pécs, 1944. november 7. 

A PÉCSI 4. HONVÉD KERÜLETI PARANCSNOK KÖZLI AZ M. KIR. 
VEZÉRKARI FŐNÖK RENDELETÉT, AMELY SZERINT MINDEN ÉLVE VAGY 

SEBESÜLTEN ELFOGOTT HADIFOGOLYÉRT PÉNZJUTALOM JÁR 

3056/Föv. agi.—1944. XI. 4. sz. rendeletére: 
A Vkf. úr az értékesebb hadifoglyok ej tőinek pénzbeli jutalmazását rendelte el. 

Pénzbeli jutalom fizetendő ki minden orosz származású tiszt, politikai tisztviselő 
(G. P. U., stb. közig, tisztviselő) élve, vagy sebesülten történt elfogása után, és
pedig századparancsnokok vagy hasonállásúig bezárólat 50 p., ezredparancsnokig 
bezárólag 100 p., ezredparancsnoktól fölfelé 150 p. Ezenfelül vállalkozásuk alkal
mával foglyul ejtett elg. leg. után is 20 p fizetendő ki. 

Ezen jutalmat az ejtőernyővel ledobott ügynökök, partizántisztek stb., után is 
ki kell fizetni. 

A pénzjutalom kifizetését: a fogolyejtő közvetlen tiszt elöljárója által kiállí
tott és a ker. pság. Vk. oszt. vezetője által aláírt igazolvány alapján az illetékes 
számadótest pság-ok, gazd. közig, önállósított alosztályok eszközöljék. Az ily cí
men kifizetett összegeknél a pn. vonatkozó tételénél a Megjegyzések hasábjában 
a „Pfk. 64" tétel jelzést tüntessék fel. 

HL. Pécsi 4. ker. pság. 1944. 48. sz. parancs. Kőnyomatos. 

12. 
Pécs, 1944. november 8. 

A PÉCSI 4. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG A FŐVEZÉRSÉG 
RENDELETE ALAPJÁN BEVEZETI A KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁST 

1. Klgs. közigazgatás bevezetése az ország területén. 25 137/M. vk.—1944. 
Miheztartás végett közlöm, hogy a Vkf. úr 1944. okt. 30-án kelt 4800/Föv. 

agi.—1944. sz. rendeletével az ország egész területét hdm. területté nyilvánította 
és a m. kir. minisztérium 1500/1944. M. E. sz. rendelete szerint a különleges köz
igazgatást az ország egész területére bevezette. A klgs. közigazgatást a 4. h. ker. 
területén Pécs szab. kir. város, Baranya, Tolna és Somogy vármegyék, továbbá 
valamennyi járás első tisztviselője mellett működő katonai parancsnokságok vég
zik. A kat. pság-ok működésére vonatkozó irányelveket 1944. évi november hó 
7-én kelt 25 138/M Vk.—1944. sz. rendeletemmel külön adtam ki. 

HL. Pécsi 4. ker. pság. 1944—45. sz. bizalmas parancs. Nyomtatott. 

13. 
Budapest, 1944. november 10. 

BEREGFY KÁROLY HONVÉDELMI MINISZTER PARANCSA A 
FEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÁSÁRÓL 

A jelenlegi háborús helyzet, az áttelepülések és az összeköttetés nehézségei fel
tétlenül megkövetelik, hogy az alárendelt pság-ok munkájukat öntevékenyen vé
gezzék, a helyzetkövetelte intézkedéseket a felelősség teljes vállalása mellett meg
tegyék, minden felesleges kérdezősködést kerüljenek és ne várjanak minden rész
letre vonatkozó központi intézkedést. 
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A nagy cél mindenki előtt ismeretes: minden rendelkezésre álló erő szervezett 
bevetésével országunk védelme, majd a győzelem kicsikarása nagy szövetségesünk 
oldalán. 

E cél elérése érdekében minden rendú és rangú parancsnok öntevékeny veze
tésére a következő irányelveket adom ki. 

1. A honvédség fegyelmét a legkíméletlenebb eszközökkel is biztosítani kell. 
A fegyelem külső formaságainak soha oly jelentősége nem volt, mint most. Egy 
hadsereg szétzüllése az első kigombolt makkgombnál és az első hanyagul teljesí
tett tiszteletadásnál kezdődik. Követelje meg, hogy minden tiszt nyitott szemmel 
járjon az utcán és ne legyen rest minden szabálytalanságot azonnal szóvá tenni 
és a megtorlásról gondoskodni. Ha ezen a téren elnézők vagyunk, saját halálos 
ítéletünket pecsételjük meg. 

2. Minden rendelkezésre álló eszköz bevetésével fel kell kutatni a honvédség és 
a hadiüzemek szökevényeit. Razziák megtartására és a szökések megtorlására 
15 499/M. l/a.—1944. sz. alatt intézkedem. 

Ezen a téren a legnagyobb erélyt és öntevékenységet várom el. Ma már kímé
letnek és elnézésnek az élet-halál harcunk szabotálóival szemben helye nincs. 
Az ország legeldugottabb helyén is köztudomásúvá kell válni, hogy a szökevé
nyek elnyerik méltó büntetésüket. Ezért valahol mindig kell ellenőrzésnek lennie 
és a megtorlásnak gyorsnak, kíméletlennek és nyilvánosnak kell lennie. 

3. A rendelkezésre álló emberanyagot a lehető leggazdaságosabban használja ki. 
A már idejét múlt mentesítésekre (például: erdélyi földbirtokos) ne legyen tekin
tettel. Aki jelenleg a hadigazdálkodásban nélkülözhető, azt igénybe kell venni 
minden tekintet nélkül arra, hogy milyen jogcímen nyert mentesítést. 

A háború céljait szolgáló munkálatok elvégzésére minden munkaképes férfit és 
nőt rangra és származásra való tekintet nélkül fel kell használni. 

Végre szűnjék meg az az állapot, hogy a magyar közép és főleg felső osztály 
(„úri emberek") fásult közönnyel, páholyból nézzék a nemzet sorsát tán örökre 
eldöntő élet-halál harcot. 

4. Az áttelepülések egyrészt az ala-ok állandó mozgatását, másrészt egyes terü
letek túlzsúfoltságát idézik elő. 

Minden ker.pk-nak elsőrangú kötelessége tehát, hogy itt rendet teremtsen és 
rendet tartson. Megkövetelem, hogy a ker. pságnak a területén elhelyezett minden 
alakulatról tudomása legyen, azokat kézben tartsa, vezesse. Ellenőrizze, hogy az 
ala-ok hasznos munkát végezzenek — feleslegesen anyagot és személyeket ne kös
senek le. 

A férőhelyek gazdaságos felhasználására irányelveimet már kiadtam. 
Ezen a téren a legnagyobb öntevékenységet és találékonyságot várom el. Férő

helyeknek egyéni kényelmet szolgáló igénybevételét törje le. Rögtönzésekkel te
remtsen elhelyezési lehetőségeket (barakok, földkunyhók stb.). A parlagon heverő 
munkáskezeket erre használja ki. 

5. Minden eszközzel gondoskodjék arról, hogy a kiképzést végző ala-ok munká
jukat zavartalanul folytathassák. A legelsőbb rangú feladat az, hogy a harcoló 
hadseregünk személyi utánpótlását minden körülmények között biztosítsuk. Ezért 
a kik. szükségleteit még a kik-el nem foglalkozó ala-ok rovására is biztosítsa. Min
den oktalan panaszkodást és tehetetlenkedést gyűrjön le. 

Ki kell irtani tisztikarunkból azt az energiátlanságot, céltalan recsegésre való 
hajlamot, minden áron való kritizálást, amit 20 év helytelen nevelése beléjük 
oltott. 

6. A belrend fenntartásáról megelőző rendszabályokkal gondoskodjék. E téren a 
közig, hatóságok munkáját kísérje állandóan figyelemmel. Legyen tájékozva az 
általános hangulatról. Minden rendzavarást azonnal — külön felsőbb utasítások 
kikérése nélkül — vaskézzel törjön le. 

Akadályozza meg, hogy az elg. közeledéséről szóló rémhírek stb-k alapján a 
közigazgatási, közbiztonsági és postaszemélyzet állomáshelyét idő előtt otthagyja. 

7. A területén elhelyezett német ala-ok parancsnokságaival megfelelő összeköt
tetést tartson. A magyar és német ala-ok között biztosítsa azt a bajtársias együtt
működést, ami a szövetségesi viszonyból következik. Ennek megfelelően küszö
böljön ki minden súrlódást, ami esetleg magyar és német ala-ok között felmerülne. 
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Határozott, de udvarias fellépésével akadályozza meg, hogy a polgári lakossá
got esetleg alantasabb német szervek túlkapásai miatt indokolatlan károsodás érje. 

8. Figyelmeztetek mindenkit, hogy rendelkezéseim végrehajtását meglepő szem
léimmel személyesen fogom ellenőrizni, ezenkívül mozgó ellenőrző törzsemmel 
(tábornokokkal stb.) ellenőriztetem. Ezeknek feladata helyszínen rendet csinálni, 
felelősségre vonni, a felelős elöljárókat nekem bejelenteni. 

Aki mint pk. nem tud fegyelmet, rendet tartani területén belül, az ellen a leg
kíméletlenebb megtorlást fogom alkalmazni ! 

Beregfy s. k. vezds. 

HL. HM. 1944. l/a. oszt. 6016/M. — Kőnyomatos. 

14. 
Budapest, 1944. november 21. 

A HONVÉDELMI MINISZTER A MÁR NÉMETORSZÁGBA KIVITT 5000 FŐ 
LÉGVÉDELMI TÜZÉREN KlVÜL UJABB 5000 FÖ ÜJONCOT AD ÁT A 

LUFTWAFFE SZÁMÁRA 

A német Luftwaffe számára a már kintlévő 5000 fő lgv. tüzéren kívül egyelőre 
újabb 5000 fő lgv. tüzér újoncot indítok útba 1944. XI. 30-ig Németországba. 

A személyek kiválasztására és kiküldésére az alábbiakat rendelem : 
1. Elsősorban már behívott, de lgv. tü. kik-ben nem részesíthető újoncok, másod

sorban 18—40 éves Ka. osztályozású ki nem képzettek lehetnek. 
2. Minden 700 fő után egy legalább szükségképpen németül tudó tisztet és 1 

kiképzett póttartalékos karp-ot is át kell adni. Mind a tisztek, mind a karp-ok 
bármely fegyvernemtől vehetők. (Lgv. tüzérekké képezik át őket). 

3. A lgv. erők tiszthiányára való tekintettel a lgv. erők rendelkezésére bocsátok: 
a 2. ker.től 16 tisztet és 8 kik. pt. karp-ot, 
a 3. ker.től 17 tisztet és 8 kik. pt. karp-ot, 
a 4. ker.től 17 tisztet és 9 kik. pt. karp-ot, (bármely fegyvernemtől lehetnek) 
4. A kiszállítottak a „Németország"-i magyar lgv. csop. pk-nak (Wenke Ferenc 

ezds-nek) lesznek alárendelve. Jogállás, illetmény, szabadság stb. (tehát minden 
részlet tekintetében) a csoportra kiadott korábbi rendeletemben elrendeltek mérv
adók. 

5. Az útnakindítás polgári ruhában, kincstári felszerelés nélkül történik. Tisztek 
és karp-ok egyenruhában indulnak útba. A lgv.-o.pság, a Kszv-vel egyetértésben 
gondoskodjék arról, hogy fűthető vasúti szerelvények álljanak rendelkezésre, me
lyek az utazás alatt az élelmezésről is gondoskodnak. (Német öti. útján). 

6. A berakó helyeket a Közúti Szállításvezetéssel egyetértésben a Lgv. erő 
pság. jelöli ki. 

7. A berakó helyekre a kijelölteket a Kszv. intézkedései szerint a ker. pság-ok 
indítják útba. A menet alatti ellátásukról a berakásig gondoskodjanak. A 3. pont
ban felsorolt tisztek és karp-ok irányítását a Lgv. erő pság-a a ker-pság. tudomá
sára fogja hozni. 

8. A kirendelteket 8—12 havi szolgálat után esetleg ki nem képzettekkel fogjuk 
felváltani. Erre annak idején a lgv. erő pság. tegyen javaslatot. 

9. Kívánatos, hogy a németek az újoncokból alsóbb vezetőket is képezzenek ki. 
A kiképzésre és az előléptetésre (beleértve a póttart. karp-okat is) Wenke ezds. 
tegyen javaslatot a Lgv. erő pság. útján. 

Beregfy vezds. s. k. 

HL. HM. 1944. Szerv. Csfség. 36171 Bkb. Sokszorosított tisztázat. 
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15. 
1944. november 25. 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM RENDELETE A NYILAS FEGYVERES 
NEMZETSZOLGÁLATBAN RÉSZT VEVŐ HIVATÁSOS KATONÁK 

ÁLLOMÁNYVISZONYÁT SZABÁLYOZZA 

A Hungarista párt fegyveres alakulatainál szolgálatot teljesítő katonakötelesek
kel szemben követendő eljárás: 

1. A rendkívüli viszonyok megfelelő Htr. közegek biztosítását tették szüksé
gessé. E célra egy Htr. pótzlj. felállítására volt szükség, melyre nézve f. évi 5348/M. 
l/a.—1944. sz. rendelet intézkedett. 

2. A „Halálfejes légió" feloszlik! Ki nem képzett embereit a „Hunyadi SS" had
osztálynak adja át, a Htr. szolgálatra alkalmasokat pedig a Htr. pótzlj. állomá
nyába kell áthelyezni! Erről az érdekelt állománytesteket a Htr. pótzlj. értesíti. 

3. Megalakult ezenkívül „fegyveres nemzetszolgálat" elnevezés alatt a párt fegy
veres testülete. E testület a B. M. úrnak van minden tekintetben alárendelve és a 
csendőrség és rendőrség mellett annak harmadik fegyveres testületét képezi. 

Tagjainak egy része hivatásos honvéd egyén. 
Egyes önként jelentkező ht. egyéneknek a „fegyveres nemzetszolgálat"-ba való 

áthelyezését esetenkint meg fogom engedni. Az ilyen honvédegyének részére a 
fegyveres nemzetszolgálatnál teljesítendő próbaszolgálat céljából 3—6 havi sza
badságot engedélyezek és őket a fegyveres nemzetszolgálat pótkeretéhez helye
zem át. 

A szabadság elteltével — amennyiben a „fegyveres nemzetszolgálat" főparancs
noksága nevezetteket végleg átveszi, őket szkv-ba helyezem. 

A „fegyveres nemzetszolgálat" ht., tsz. és tart. honvéd tagjai részére az 1. sz. 
melléklet l/a melléklet szerinti hadiállománnyal a „fegyveres szolgálat pótkerete" 
elnevezés alatt egy póťkeretet állítok fel. Felállítja az I. hdt. pság. 

A személyek beosztására a II. Csf., illetve 10 oszt. gondoskodjék. 
4. A Htr. pótzlj. és a „fegyveres nemzetszolgálat pótkereté"-be át nem helyezet

teket ezentúl be lehet hívni. 
5. A Hungarista párt számára nélkülözhetetlen nt. személyek meghagyását a 

jövőben kizárólag Dr. Csia Sándor aláírása alapján lehet tárgyalás alá venni. 
1. db. mell. 

Beregfy vezds. s. k. 
HL. HM. 1944. l/a. oszt. 6104/M. Kőnyomatos 
i/a A 226/1—1945. sz. hadiállománytábla szerint a pótosztályhoz 6 tiszt, 39 legénység, 4 lő, 

2 országos jármű (szekér) kerül beosztásra. 

16. 
Szombathely, 1944. december 18. 

A SZOMBATHELYI 3. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG KÖZLI A 
HM RENDELETÉT A HUNYADI SS GRÁNÁTOS HADOSZTÁLYBA VALÓ 

JELENTKEZÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

A HM. Űr f. é. december hó 14-én kelt 93 115/eln. 10.—1944. sz. rendeletét az 
alábbiakban közlöm: 

„A 86 281/eln. 10.—1944. sz. „Hunyadi" magyar fegyveres SS gránátos hadosztály 
felállítására kiadott rendeletem kapcsán :2 

A magyar „Hunyadi" fegyveres SS. gránátos hadosztályba való önkéntes jelent
kezés határidejét január 15-ig meghosszabbítom. Felhívom, hogy az önkéntes je-

2 A rendeletet 1944. október 26-án adták ki. Az 1944. november 22-én 91.007/eln. 10. sz. 
alatt kibocsátott rendelet a jelentkezés határidejét december 15-ig hosszabbította meg és 
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lentkezés a nemzet érdekében áll, ezért helyes propagandával olyan módon szor
galmazza azt, hogy az új jelentkezőkkel összesen négy SS. hadosztály emberanyaga 
kiteljen. 

Az eddigi eredmény két hadosztály felállítását teszi már lehetővé. 
Az önkéntes jelentkezők zöme a 17—20 éves III. korcsoportbeli leventékből kí

vánatos, ezért a honv. kerületi levente parancsnokok és a kiég. ker. lev. parancsno
kok buzdító tevékenységére helyezek nagy súlyt. 

A jelentkező legénységet valamint hivatásos és tartalékos tiszteket jelentkezé
sük után azonnal Rajká-ra (Mosón megye) az SS hadosztályok jelenlegi kiegészítő 
helyére kell útbaindítani. 

Mivel a tiszteket véglegesen a HM. engedi át, őket vezényeltekként kell tekin
teni, ezért ideiglenes beosztást nyernek. Mindaddig tehát, míg végleges átengedé
sükről, vagy visszatartásukról a tisztek az SS. Ersatzkommando útján a H. M.-től 
döntést nem kapnak, a „Kötelezvény"-t nem írhatják alá. Ezt csak átengedésük 
után töltsék ki és terjesszék fel közvetlenül hozzám. (H. M. 8/b. oszt.) 

Az előző bekezdésben foglalt a tisztek átengedésének módjára vonatkozó ren
delkezéseket a Honvédségi Rendeletek legközelebbi számában megjelenő 599 073/ 
10.—1944.3 számú H. M. rendelet szerint kell értelemszerűen alkalmazni. Ezért 
ennek végrehajtása megfelelően módosul. 

A jelentkezések határideje a kiadásra kerülő rendelet szerint később kerül meg
állapításra, tehát a jelentkezéseket a fenti rendeletemmel megállapított 1945. I. 
15-e nem befolyásolja. 

A kiadásra kerülő rendelet szerint csak a 2. és 3. kerületi parancsnokság ki
egészítő parancsnokságai folytatnak toborzást. Az áttelepülni kényszerült kiegé
szítő parancsnokságok helyett a budapesti 2. kiegészítő parancsnokság felszámoló 
kiegészítő csoportjából alakított, „Hunyadi" toborzó bizottság fog működni Ma-
gyaróvárott." 

HL. Szombathelyi 3. ker. pság. 1944. 116'. sz. parancs. Nyomtatott. 

17. 
Szombathely, 1944. december 18. 

A SZOMBATHELYI 3. KERÜLETI PARANCSNOKSÁG RENDELETE A 
KATONASÁG ÉS A POLGÁRI LAKOSSÁG ERŐDÍTÉSI MUNKÁKNÁL VALÖ 

FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 

A HM. Úr 101 295/eln. 1. a.—1944. sz. rendelete'1 alapján a 3. ker. kat. közig. pk. 
által az I. és II. fokú kat. közig, pság-oknak f. hó 14-én 252/közig. kat.—1944. sz. a. 
kiadott intézkedését tudomásul és foganatosítás végett teljes tartalommal közlöm: 

1. A honvéd Vezérkar Főnöke megállapította, hogy sem a honvédség, sem a la
kosság nem teljesíti a hazánk védelmére szükséges feltétlen erőkifejtést. 

2. Ezért elrendelte, hogy a kat. közig, szervek a polg. szervekkel összhangban 
azonnal szervezzék meg a rendelkezésre álló munkaerőt és azt a kívánt helyen 
feltétlenül vessék is be. 

3. Szervezzen tehát minden község munkáscsoportokat (egyenként egy munka
vezető és kb. 20 főből), úgy, hogy ezek a reájuk várható munka elvégzésére al
kalmasak legyenek. (Pl. nehéz földmunkához a megfelelő szerszámmal rendelkező 
férfi munkaerőkből és női kisegítő fiatal munkaerőkből álló nehéz földmunkás 

kiterjesztette azoknak a körét, akik jelentkezhettek. December 14-én a határidőt 1945. ja
nuár 15-ig, majd „később meghatározandó napig" hosszabbították meg. 1945. január 17-én 
a kiképző és felállító központokban kiképzés alatt állók számára betiltották a jelentkezést. 
(Lásd a 22. sz. iratot.) 

3 Megjelent december 15-én a Honvédségi Rendeleletek 1944. évi 69. számában. A rendelet 
szerint a ténylegesn szolgáló főtisztek és legénység jelentkezését is el lehetett fogadni. 3 
naponként a jelentkezettekről készült névjegyzéket fel kellett terjeszteni a HM. 10. osztá
lyára. 

4 A rendeletet 1944. december 10-én adták ki, megjelent 1944. december 21-én a Honvéd
ségi Rendeletek 72. számában. 
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csoportokat; könnyebb munkára főleg női és idősebb férfi munkaerőt, fa meg
munkáláshoz szakmunkásokból álló famunkás csoportot, talicskával rendelkezők
ből kubikos csoportot, stb., stb.) Ehhez természetesen nemcsak a munkásosztályt, 
hanem az úgynevezett intelligenciát is be kell szervezni. 

4. Ha ezeket munkába állítjuk, akkor a munkaidőt is pontosan szabályozzuk és 
tartassuk be. Ellenőrizzük, hogy mindenki komolyan dolgozzék. Esetleg napi mi
nimális munkateljesítményt követeljünk. 

5. Munkasürgősségi sorrend: 
a) Erődítési munka, 
b) útkarbantartás, 
c) mezőgazdasági munka, 
a-hoz: Az országvédelem megkívánta helyeken már folyik az erődítési munka. 
Ahol szervezetszerű erődítési munka nem folyik még, ott is a városi és jár. kat. 

pság-ok, mint állomásparancsnokságok kötelessége, hogy a község (város) védel
mére szükséges erődítési munkát kezdeményezőié g azonnal elrendelje. Az a fon
tos, hogy további terület feladás szükségessége esetén a visszavonuló csapatok 
minden helységnél védelemre alkalmas védelmi berendezéseket találjanak, abban 
megkapaszkodhassanak, vagy lerohanás ellen abban a helyi kh. (karhatalmi) osztag 
a helységet védeni tudja. A városi és jár. kat. pk-ok szemrevételezzék a községe
ket, készítsenek védelmi tervet és ennek alapján rendeljék el a védelmi munkála
tokat. Súly a páncélelhárítás legyen. A fontosabb útvonalakon és útcsomópontokon 
fekvő községek védelmi tervét a vm-i kat. pk-ok tervezik. Az er. munkálatokról 
vázlatot kell készíteni és a községben lévő megbízható szerv (községi kat. pk., 
vagy ha ez nincs bíró, vitéz) őrizetében kell hagyni, hogy a beérkező csapatok 
pk-ainak átadhassa. 

A harckocsibiztos tereprészeket az erődítési vázlaton fel kell tüntetni. 
A helységek körvédelméhez irányelveket 1 vázlattal mellékelek. 
b-hez: Útkarbantartás: 
Minden községben az útkarbantartásért elsősorban a háztulajdonost, a házban 

lakókat kell felelőssé tenni a ház előtt elterülő útszakaszért. A többi útszakaszért 
egészen a község határáig községenként útkarbantartó osztagokat kell megszer
vezni erélyes parancsnokkal. A köves utakról minden nap ráhordott és a forgal
mat akadályozó és veszélyeztető sárréteget (havat) le kell takarítani. A gödröket 
(kátyúkat) azonnal betölteni. Minden forgalmas út mellett megfelelő távolságra 
légó óvóárkokat, leplezetlen szabad utakon pedig járművek részére letérő utakat 
és jármű oltalom helyeket kell létesíteni. Az utak mentén így létesített légó be
rendezéseket táblákkal és irányt mutató nyilakkal kell megjelölni. 

Ott ahol hófúvásoktól kell tartani, az utak mentén megfelelő távolságban léc
kerítések állítandók fel. 

A vm-i, jár-i és községi kat. pk-ok azonnal lépjenek érintkezésbe az illetékes 
polgári hatóságokkal (rendőrség, államépítészeti hivatalok, azok kirendeltségei, fő
szolgabírók, jegyzők és polgármesterek) és a fentiek végrehajtását szorgalmazzák. 
Követeljék, hogy helységeken belül hatóságilag ellenőrizzék az útgondozást. 

c-hez: Mezőgazdasági munka. 
Az erődítési és útkarbantartó munka mellett a mezőgazdasági munka most har

madrendű, de mivel a termények betakarítása életfontosságú, ezt sem szabad el
hanyagolni. 

6. A községi, városi kat. pk-ok felelősek, hogy az ott elhelyezett összes ala-ok a 
rendes szolgálatuk ellátása mellett reggeltől estig az előbb felsorolt munkákban 
foglalkoztatva legyenek. A HM. Űr ugyanezt követeli a hdm. alkalmazásában lévő 
alakulatoktól akkor is, ha nem harcolnak, hanem pihennek. Ácsorgó, tétlen nap
lopó katonákat nem akar látni. Ezért a helyi kat. pk-ok felelősek. Ugyanezt kell 
azonban megkövetelni a kat. közig, pk-oknak a polg. lakosságtól is. 

7. A rendeletben foglaltak végrehajtását ellenőrizni fogom és arról a HM. Űr is 
meg fog győződni. 

Horváth Ferenc s. k. 
altábornagy 

HL. Szombathelyi 3. ker. pság. 1944. 116. sz. parancs. Nyomtatott. 
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18. 

1944. december 22. 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM RENDELETE AZ ÖNKÉNTES 
ROHAMZÁSZLÓALJAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

Az 56. H. R.-ben közzétett 89 890/eln. l/a—1944. számú körrendeletemre5 történt 
jelentkezések alapján az „önkéntes rohamzíj."-nak („ÖNRO" zlj.) megalakítására 
az alábbiakat rendelem : 

I. Az önkéntes rohamzlj-ak megalakításával a 9. hv. hop-ot bízom meg. A ho. 
vkf. Dem j én Károly vk. őrgy. a hadosztály törzs-höz azonnal vonuljon be. 

1. a 9. hv. hop. feladata: 
a) a zlj-ak megszervezése az I. hdt. psággal és a ker. pság-okkal együttműkö

désben. 
b) a zlj-ak kiképzésének vezetése, 
c) a zlj-ak felszerelésének szorgalmazása az I. hdt., ker. pság-ok és a III. Csfség-

gel együttműködésben. 
d) további propaganda kifejtése a hiányzó keretlegénység és tisztek, lehetőleg 

önként jelentkezési alapon való előteremtésére. 
e) a megalakult zlj-akon belül propagandával a harcos szellem növelése és a 

csapatszellem kialakítására, a 6. vk. osztállyal együttműködésben. 
2. A 9. hv. hop. a jelenlegi gyülekezési helyeken is szemlélje már meg az ön

kénteseket és kísérje figyelemmel a végső elhelyezési körletbe való menetüket. 
Az önkéntesek az alábbi helyen gyülekeznek: Az I. hdt. által gyűjtött 33 tiszt, 

27 tiszthelyettes 277 kiképzett honvéd és 3753 ki nem képzett honvéd a 104. bev. 
közp. Kony-ban (Győr Ny. 15. km.); A 2. honv. ker. által gyűjtött: 1 tiszt, 2 thtts., 
51 kiképzett és 191 ki nem képzett honvéd a 2. gy. kikfek-nél Komáromban; a 
3. kerületnél gyűjtött: 6 tiszt, 1 thtts, 126 kiképzett és 260 ki nem képzett honvéd 
a 21/1. törzs pótszd-nál Szombathelyen. 

E helyeken a tisztes és honvédekből 650 fős csoportokat kell képezni, melyek 
egy zlj. emberanyagául szolgálnak. Ezekre arányosan el kell osztani az önként 
jelentkezett tiszteket és tiszthelyetteseket. Az így megalakított csoportokat úgy 
kell útnak indítani, hogy Szenczre a 4. gy. kikfek-hez 1944. december hó 31-ére 
beérkezzenek. A zlj-ak végleges megszervezése ott fog történni. 

A 4. sz. kik. fek. rögtönzött szd-ok felállításával ezentúl nem foglalkozik. Az 
ottlévő 5. szd. felállítása és bevetése után csak az önro. zlj-ak felállítása és kikép
zése a feladata. 

A 4. sz. gy. kik. fek-et az önro. zlj-ak kiképzésének tartamára 1944. dec. 25-étől a 
9. hv. hop-nak rendelem alá. 

Az önro. zlj-ak harcbavetési készségüket 12—16 heti kiképzés után érjék el. 
A gyűjtött honvédek élelmezéséről jelenlegi helyén a menetük alatt és Szenczre 

való beérkezésük utáni két napon (45. I. hó 2. bez.) az a (hdt., ker.) pság. gondosko
dik, amelynél a jelentkezés történt. E naptól pedig az élelmezést a 9. hv. hop. 
látja el. 

3. A 9. hv. hop. minden tekintetben közvetlenül a honi hds. pk-nak e különleges 
feladata tartamára alárendelve. Emellett az önkéntes roham zlj-ak személyi, ki
képzési és szervezési helyzetéről 10 naponként nekem személyesen szóban tájé
koztató jelentést köteles adni. 

II. Az önkéntes rohamzlj-ak szervezete és felállítása: 
1. Állomány és hadrend. 
Az önkéntes rohamzlj-ak hadrendje a 4900/M. 1. a.—1944. számú rendeletemmel 

kiadott 44/45. M. gy. ho. hadrendjében szereplő gy. zlj. hadrendjével egyezik. 

5 Jelentkezhettek a polgári életből az 1909—1927 évfolyamúak, a tényleges katonai szol
gálatban állók közül a fenti évfolyamba tartozók, kivéve az arcvonalban levőket, hivatásos 
tisztek közül pedig a 40 éven aluliak. 
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Állománytáblázata pedig : 
zlj. törzs a 207/1945, 
löv. szd. a 290/1945, 
nf. szd. a 210—a/1945, és a 
zlj. közv. pc. romb. szak. a 212/1945. sz. hátábl. szerint, azzal, hogy lovak és 

járművekkel egyelőre csak oly mértékben lehet a zlj-akat ellátni, amit a kik. és 
ellátás megkövetel. E tekintetben a 9. hv. pk. dönt. A lovakat és járműveket az a 
ker. pság. adja, amelyből az emberanyag származik. 

2. Felállítom: 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 1. honv. önkéntes rohamzlj-at 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 2. honv. önkéntes rohamzlj-at 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 3. honv. önkéntes rohamzlj-at 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 4. honv. önkéntes rohamzlj-at 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 5. honv. önkéntes rohamzlj-at 
az I. hdt. emberanyagából a m. kir. 6. honv. önkéntes rohamzlj-at 
2. ker. emberanyagából a m. kir. 7. honv. önkéntes rohamzlj-at 
3. ker. emberanyagából a m. kir. 8. honv. önkéntes rohamzlj-at 
A további jelentkezések arányában újabb önkéntes rohamzlj-ak felállítását fo

gom elrendelni. 
Az 1—8. önkéntes rohamzlj-aknak megjelölésére a 9. hv. hop. tegyen javaslatot. 

Az önkéntes rohamzlj. elnevezésében annak legénységét képező emberanyag szár
mazását, foglalkozását, lakóhelyét, vagy rájuk jellemző egyéb tulajdonságukat aka
rom kiemelni, hogy ez az új csapattest szellemének kialakulásához alapul szolgál
hasson, így javaslat tehető pl.: „Budapest-i" „munkás" „levente" „vasas" „szé
kely" „Jászkun" stb. elnevezésekre. Javaslattétel előtt az egyes zlj-akat fel kell 
szólítani, hogy elnevezésüket saját maguk válasszák meg. 

3. A zlj-ak megalakításánál a 9. hv. hop. személyi kéréseket (területi hovatarto
zás, foglalkozás stb.) figyelembe véve egyes zlj-ak tagjait kölcsönösen áthelyezheti. 

4. Minden kerületi pság. (hdt.) a saját maga által toborzott zlj. egyéni felszerelé
sét köteles adni. A 2. és 3. kerület, az I. hdt. kisegítésére egy-egy zlj. számára 
szükséges egyéni felszerelést szállítson ki a 4. kik. fek-hez Szencre. Ezek szerint 
az I. hdt-nek 4., a 2. és 3. honv. kérnek 2. önkéntes rohamzlj. teljes egyéni fel
szerelését minden egyéb szükséglet rovására biztosítania kell és az anyagot, ha 
időközben már közvetlenül nem adták volna ki az önkénteseknek, akkor 1945. évi 
jan. hó 2-ig a 4. kikfek-nek ki kell szállítani. 

Esetleg szükséges kiegészítéseket a 4. gy. kikfek. adja, ugyanoda fogom a köz
pont által biztosított anyagokat kiszállítani. 

5. A még hiányzó tiszt és thtts-i szükségletet a toborzás folytatásával a ker. 
(I. hdt.) pság-ok fedezzék. A központból e téren segítséget adok. 

6. Kívánatos, hogy a jelenlegi gyülekező helyen is legalább azok az önkéntesek, 
akiknek a ruhájuk hiányos, azok egyéni felszerelést kapjanak. 

III. Az önkéntes rohamzlj-ak elhelyezése: 
Szene környékén. A 9. hv. hadosztály pság, egy szállásszabályozó törzse ide sür

gősen menjen előre. E törzshöz a 2. honv. kerületi parancsnokság egy törzstisztet 
vezényeljen. Az így megerősített szállásszabályozó törzs az önkéntes rohamzlj-ak 
számára szükséges elhelyezést teljesen ürítse ki. Súlyt helyezek arra, hogy az önro. 
zlj-ak lehető jó elhelyezéshez jussanak. 

IV. Élelmezés: 
Bár az önkéntes rohamzlj-akat 1945. január 3-tól a 9. hv. hop. fogja élelmezni, 

mégis elrendelem, hogy a 9. hv. hop. támogatására 6000 ember számára 10 napi 
élelmet a 2. honv. ker. pság. a fent megjelölt ter ületen helyezzen készenlétbe. 

V. A felállítandó önkéntes rohamzlj-akban akarom az új honvédség alapjait 
megvetni. Éppen ezért a fenti rendeleteim végrehajtásában sem nehézséget sem 
zökkenőt nem tűrök. 

Beregfy s. k. vezds. 
HL. HM. 1944. 6/k. oszt. 1790/bbk. Kőnyomatos. 
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19. 
Budapes t , 1944. december 22. 

K I M U T A T Á S AZ 1944. DECEMBER 15. ÉS 22-E KÖZÖTT B U D A P E S T R Ő L 
E L S Z Á L L Í T O T T A N Y A G O K R Ö L 0 

Fsz. Mikor Az anyag 
megnevezése 

Honnan ? 
(Hely, utca, házszám) Hová összsúly 

tonnában Szállítást végezte Megjegyzés 

1 X I I . 15. bőranyag Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 45 Trap. Abt, 349 

2 X I I . 15. szőrme Pannónia báránybőr nemesítő 
Újpest Komárom 30 Trap. Abt. 349 

50 t. 
üza.-hoz 
vissza 3 X I I . 15. szőrme Pannónia báránybőr nemesítő 

Újpest Komárom 26 Trap. Abt. 349 

50 t. 
üza.-hoz 
vissza 

4 X I I . 15. műszaki anyag Piliscsabáról M. anyag szertár Komárom 45 Trap. Abt. 349 

S X I I . 15. ruházat Ruharaktár Budapest Kapuvár 47 Trap. Abt. 349 vissza 
ruházatot 
hoz 

6 X I I . 16. bőranyag Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 33 6. német hds. 
kraft, abt. 543 

alkalmi 
oszlop 

7 X I I . 16. fejbőr, talpbélés Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 7 Trap. Abt. 349 

8 X I I . 16. gép szíj Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 7,5 Trap. Abt. 349 

6 Az irat pontos keletkezésének történetét nem tudjuk megállapítani, sem azt, hogy milyen szerv és kinek küldte. Valószínűleg a 
HM. Budapesten visszahagyott anyagi törzse készítette, a minisztérium ugyanis 1944. november végén már Kőszegre települt. 



Fsz. Mikor Az anyag 
megnevezése 

Honnan '! 
(Hely, utca, házszám) Hová összsúly 

tonnában Szállítást végezte Megjegyzés 

9 X I I . 16. zsíros tehénbőr 
talp Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 13,5 Trap. Abt. 349 

10 X I I . 16. gyógyszer Chinoin Komárom 
helyőrségi 2 0 , - Trap. Abt. 349 

11 X I I . 16. szőrme Pannónia Újpest Komárom 9 Trap Abt. .349 

12 X I I . 17. félkész bőr Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 4,5 Trap. Abt. 349 

13 X I I . 17. gépszíj Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 9 Trap. Abt. 349 

14 X I I . 17. zsíros és boxbőr Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 9 Trap. Abt. 349 

15 X I I . 17. bőranyag Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 63 Trap. Abt. 349 

16 X I I . 18. textiláru Kis tex. Komárom 30 Trap. Abt. 349 

17 X I I . 18. kész bőráru Balog Antal bőrgyár Komárom 4,5 Trap. Abt. 349 

18 X I I . 18. kész bőranyag Fried bőrgyár Komárom 4,5 Trap. Abt. 349 

19 X I I . 18. kész bőranyag Olympia bőrgyár Komárom 7,5 Trap. Abt. 349 



Fsz. Mikor Az anyag 
megnevezése 

Honnan? 
(Heiz, utca, házszám) Hová Összsúly 

tonnában Szállítást végezte Megjegyzés 

20 X I I . 18. kész bőranyag Hirsch A. Jakab bőrgyár Komárom 12 Trap. Abt. 349 

21 X I I . 18. kész bőranyag Csillag bőrgyár Újpest Komárom 6 Trap. Abt. 349 

22 X I I . 18. kész bőranyag Csillag bőrgyár Újpest Komárom 10,5 Trap. Abt. 349 

23 X I I . 18. kész szőrme áru Pannónia báránybőr nemesítő Komárom 3 Trap. Abt. 349 

24 X I I . 18. kész szőrme áru Kondás báránybőr készítő Komárom 12 Trap. Abt. 349 

25 

26 

X I I . 18. textil Bölény mű. akadémia vn. törzs Komárom 30 Trap. Abt. 349 25 

26 X I I . 19. textíliák Kis tex. Sas u. 16. és Kispest 
Fáy utca 2. Komárom 57 Trap. Abt. 349 

27 X I I . 19. kész bőranyag Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 67,5 Trap. Abt. 349 

28 X I I . 20. kész bőranyag Wolfner bőrgyár Újpest Komárom 27,5 Trap. Abt. 349 

29 X I I . 20. szőrme (készáru) Pannónia RT. Komárom 15,5 Trap. Abt. 349 

30 X I I . 20. kész textil áru Goldberger RT., I I I . , Kiskorona 
u. 26. Komárom 4,5 Trap. Abt. 349 



Fsz. Mikor Az anyag 
megnevezése 

Honnan ? 
(Hely, utca, házszám) Hová összsúly 

tonnáaan Szállítást végezte Megjegyzés 

31 X I I . 20. üres hordók Budapest Komárom 9 Trap. Abt. 349 

32 X I I . 21. bakancs Wolfner bőrgyár, Újpest Bp. Ruhá
zati anyag -
szertár 25 Trap. Abt. 349 

33 X I I . 21. szőrme Pannónia Rt . Komárom 20 Trap. Abt. 349 

34 X I I . 21. jutazsák Er t l Jutagyár 1. sz. él. 
rakt . Bp. 20 Trap. Abt. 349 

35 X I I . 21. kötszövött áru Műszaki akadémiáról, Rákos
csabai kötszövöttgyár r t . 
áruja Komárom 30 Trap. Abt. 349 

36 X I I . 22. pamutáru Magyar Pamutipar Rt . Tata 9 Trap. Abt. 349 

37 X I I . 22. kész bőráru Stern Testvérek Komárom 3 Tarp. Abt. 349 

38 X I I . 22. 

összesen : 776,5 

KL. HM. 1945. III. Csfség. ein. sz. n. Eredeti tisztázat. 



20. 

Budapest, 1945. január 6. 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BUDAPESTEN HÁTRAHAGYOTT 
ANYAGI TÖRZSÉNEK JELENTÉSE A KIÜRÍTÉS HELYZETÉRŐL 

5. SZÁMŰ TÁJÉKOZTATÓ 

J. Ruházati anyagszertár: 
Budai pályaudvarokon ruházati anyag nincsen, teljes egészében átszállítva Pestre 

a Mávag és Ganz gyártelepére (összesen kb. 35 kocsi). A Mávag és Ganz gyártelep 
kiürítése folyamatban, naponta 4—8 kocsi ürül ki. 

Pesten csak a Keleti pályaudvaron van 5—6 vasúti kocsi, melynek anyaga a mai 
nap folyamán kirakásra kerül. 

A vasúti kocsikban levő anyagnak a belvárosba való szállítása után a ruhaszer
tár anyaga a következő helyeken tárol: Semmelweis u. 1., Fővámház, Fórum mozi. 

A köpeny konfekcionálása (napi 100—200 db) megkezdődött; egyéb ruházati cik
kek konfekcionálása a munkások késedelmes munkába állása miatt nehezen halad. 

2. Fegyverzeti szertár kirendeltsége a Danuvia gyártelepről az összes kész fegy
verzetet elszállította és az I. hdt-nek kiutalás végett átadta. 

A fegyverszertár anyagát a Belvárosba telepíti át, az áttelepülés jelenleg fo
lyamatban. 

3. A volt főv. agi. oszt-tól visszamaradt gk-k helyzete: 
A 137. tgk. oszl. és Budapesten rekedt egyéb tgk. oszl-ok tgk-jainak teljesítmény 

jelentése 1944. XII. 24.—1945. I. 5-ig: 
Szállított összesen 196 tonnát 
ebből fegyverzet 60 tonna 
kórház anyag 29 tonna 
eü. anyag 16 tonna 
pártnak 88 tonna 
Üzemanyag helyzet: gk-ban tele tartályok. Tartalék nincs. 1944. XII. 30-án 5000 1. 

üzemanyag németeknek átadva. 
Veszteség: eltűnt 3 fő, 

halott 4 fő, 
sebesült 3 fő, 
jármű megsemmisült: 1 szgk. 

4 tgk. 
5 mkp. 

I. 6-án üzemképes: 13 tgk. 
Felterjesztem: I. hdt. pság-nak (Demeter vk. alez.) 
HL. HM. 1945. III. Csfség. ein. sz. n. Eredeti tisztázat. 

olvashatatlan aláírás 

21. 

Gyepűszállás, 1945. január 14. 

A HONVÉDELMI MINISZTER 96 000/ELN. l/A—1944. SZ. INTÉZKEDÉSE A 
KIÜRÍTÉSRŐL ÉS AZ 1926—1896 ÉV KÖZÖTTI ÉVFOLYAMOK BEHÍVÁSÁRÓL 

A kiürítésre és az emberanyag behívására (bevonulási parancsok) kiadott ren
deleteim összefoglalásaképpen, az alábbiakat rendelem el : 

A) Emberanyag felhasználása általában: 
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1. Az 1926 és ennél későbbi születésű évfolyamok. 
Ez évfolyamok felhasználására a HM. úr és a Tot. min. úr. ; intézkedik, illetve 

gondoskodik a Németországba való kiszállításukról. 
Ezért: 
a) eme évfolyamokból a ker. pságok további behívásokat ne rendeljenek el, 
b) mindazokat azonban, akik már előző rendeleteim alapján behívásra kerültek 

és bevonultak, az alábbi B) pont szerint irányítsa No-ba. 
c) az önkéntes rohamzlj-akba jelentkező 1927. és 1926. szül. évfolyambeliek to

vábbra is tényleges katonai szolgálatban maradnak és a 101 320/eln. l/a.—1944. sz. 
rendeletem szerint irányítandók. 

d) az önkéntes hungarista ifjak Halászin, Nagylégen, Celldömölkön szervezett 
táborokba kerülnek. További felhasználásuk külön intézkedés szerint történik. 

2. Az 1923—1925. születésű évfolyamok: 
a) önként jelentkezők a fenti 1/c, és d. pont szerint. 
b) akik önkéntes alakulatokba nem jelentkeztek, az alábbi B) pont szerint azon

nal sorozásra és behívásra kerülnek, majd azután Németországba lesznek elszál
lítva, ahol újonckiképzésben részesülnek. 

3. 1909—22. szül. évfolyamok: 
a) a kiképzetteket gyal. és tü. egységekbe szervezve (lövész mu. szd. és mu. üteg) 

az er. pság-nak bocsátom rendelkezésre. Később ezek a Kikfek-okba kerülnek, 
majd megfelelő kiképzés után a működő seregtestekhez pótlásra lesznek felhasz
nálva. Egyéb fegyvernembeliek (utász, híradó stb.) egyenesen a kikfek-okba irá
nyítandók. 

b) a ki nem képzettek a 806/c.—1943. sz. hatábl. szerint megszervezve Magyar
országon kerülnek erődítési feladatra alkalmazásra. 

4. 1896—08. születési évfolyamok: 
Kiképzettek és ki nem képzettek egyaránt mu. alakulatokba szervezve részben 

itthoni munkára, részben Magyarországon működő német seregtestekhez kerül
nek. Eme évfolyamokból pótlásként hdm. alkalmazásra csak a tisztek és szakkép
zettek jönnek tekintetbe, 36—42 éves korig. 

5. 1896. és ennél korábbi születésűek, helyi alkalmazásra használandók fel. Ezek 
részben zárt kötelékekben, részben pedig csak honvédelmi munkára kerülnek al
kalmazásra. 

B) Behívások végrehajtása. 
I. 1926—1928. szül évfolyamok. 
1. A már behívott és bevonult 1926—1928. szül. évfolyamokból a 806/c.—1944. sz. 

hatábl. szerint mu. szd-okat kell alakítani. Az így megalakított szd-ok No-ba ke
rülnek elszállításra és itt „Flank-Helfer"-ként kerülnek alkalmazásra. 

2. 1923—25 szül. évfolyamok: 
A 2. és 3. ker. pság egész területén az 1923—25. szül. évfolyamba tartozó eddig 

még önként nem jelentkezetteket fokozatosan be kell hívni. 
A behívottakat be kell mutatni, fel kell esketni és a bev. központoknál állo

mányba kell venni. 
A bevonultakból: 
a) a 2. ker. pság. 800 főt, a 3. ker. pság. 1600 főt utászként osszon be. Ezekből a 

2. ker. pság. 4. szd-ot, a 3. ker. pság. pedig 8 szd-ot állítson össze a 601/a.—1945. sz. 
hatábl. szerint, azzal a különbséggel, hogy csak egy ojmű-vet kell beállítani. Egyéb 
jmű. nem kerül beállításra. 

A felállítandó szd-ok keretét az 1909—1922. születési évfolyamú behívottakból 
(B/II.) kell biztosítani. ^ 

b) Az egész felüli újoncok 75%-a a gyalogsághoz, míg 25%-a a tüzérséghez osz-
tandók be. 

A gyalogosokból a 209/1945. sz. hatábl. szerinti, míg a tüzérekből a 403/1945. sz. 

7 A nemzet totális mozgósításának és harcbaállításának tárcanélküli minisztere. 
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hatábl. szerinti egységeket kell megalakítani. Mindkét fajta egységnél csak 2—2 
járművet kell beosztani. 

A tmhm. úr. a fiatal évfolyamok kiszállítását már megkezdte. Ezt a ker. pság-ok 
támogassák. A továbbiakban (amíg a hdm. helyzet erre nem kényszerít) 50 km-
nél távolabbi helyekről a 21 és ennél fiatalabb korú ifjak gyalogmenetben való 
kiszállítását függessze fel. 

3. Behívás, ütemezés és elszállítás. 
a) a kiürített területeken a behívások már megtörténtek. 
b) a kiürítéssel még nem érintett területeken a ker. pságok a behívást K-ről 

Ny-felé haladva oly ütemezéssel rendeljék el, hogy a felállítandó, illetve kiszállí
tandó egységek a megfelelő időpontra mindig rendelkezésre álljanak. 

c) az elszállításra elsősorban a már megalakított és elszállított egységek helyébe 
mindig megfelelő számú újabb behívott kerüljön. 

Az utász szd-okat a ker. pság-ok f. évi febr. l-ig saját belátásuk szerint he
lyezzék el. Febr. 1. után úgy indítsák útnak a mű. kikfek-ba, hogy oda mindkét 
kerülettől 3 naponként 1—1 szd. érkezzék be. 

A No-ba kiszállításra kerülők gyűjtőhelyét a 101 316/eln. l/a. 1944. sz. rendeletem
ben határoztam meg. 

Súlyt helyezek arra, hogy az 1923—25. szül. évfolyambeliek, valamint a már be
vonult fiatalabbak kiszállítása minél sürgősebben megtörténjék. 

A kiszállított 1923—25. szül. évfolyambeliek helyét a ker. pság-ok úgy tartsák 
nyilván, hogy azok rövid paranccsal bármikor a kik. keretbe behívhatok legyenek. 

II. 1909—22. szül. évf.-ok behívása. 
A már elrendelt felállításokon felül az 1909—22. szül. évfolyamba tartozó összes 

kiképzett és ki nem képzett emberanyagot be kell hívni. 
A behívott gyalogosokból a 209/1945. sz. hatábl. szerinti löv. szd-okat, a gyalogos 

géppuskás és aknavető kiképzettekből a 210/a. 1945. sz. hatábl. szerinti gy. nf. 
szd-okat, a tüzérekből pedig a 403/1945. sz. hatábl. szerinti ütegeket kell alakítani. 
Az így megalakított egységeket nyomban az országos erődítési pság-nak kell ren
delkezésre bocsátani. Az er. pság. még a szd-ok megalakítása előtt a ker. pság-ok-
kal közölje, hogy melyik ker. pság-tól hová, mikor, hány szd-ot kér, hogy az irá
nyítás miatt késedelem ne álljon elő. 

Egyéb fegyvernemekhez tartozó emberanyagot a fegyvernemileg illetékes kik
fek-ba kell irányítani. 

A ki nem képzettekből 806/c. hatábl. szerinti mu. szd-ok alakítandók. Ezeket az 
1896—1908. szül. évf. béliekkel azonos módon kell felhasználni. 

Az er-pság-nak fenti módon rendelkezésre bocsátott szd-okat az anyag beérke
zésének megfelelően a kikfek-okba be fogom hívni. 

III. 1896—08. szül. évf-ok behívása. 
E behívásra 96 359/eln. l/a.—1944. szám alatt intézkedtem. 
IV. Az 1896-os szül. évfolyamoknál idősebbek felhasználására a totális mozgó

sítási miniszter intézkedik. 
C) Meghagyások. 
Felhatalmazom a ker.pság-okat, hogy a bevonulásra kötelezettek közül mind

azokat, akik hadiipari, közlekedési, közellátási vagy egyéb közérdekből nélkülöz
hetetlen munkahelyeken vannak, a bevonulás alól egészen korlátozott számban 
és az elkerülhetetlen időtartamra felmenthesse. 

A felmentések kérdésében a helyi kat. közig, pság-ok közreműködésével a hdm. 
kormánybiztos és egyéb tekintetve jövő polgári szervek véleményét a lehetőségek
hez képest hallgassa meg. E meghallgatás azonban nem jelentheti a bevonulások el
húzódását vagy indokolatlanul nagyobb tömegű emberek visszahagyását. 

Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevonulások a már folyamatba tett 
anyagi kiürítést ne zavarják. A nyilaskeresztes párt (Hungarista mozgalom) tiszt
ségviselői egyelőre nem hívhatók be. Katonai igénybevételükre külön 4162/biz. 
1. a.—1945. sz. alatt intézkedem. 

Az 1923—25. szül. évfolyambelieknél elvileg semmiféle meghagyásnak helye 
nincs. 
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I. Szervezés. 
A felállítandó és felállított szd-ok számozására általános képet ad az 1. sz. mel

léklet. 
Minden egyes felállításnál megszabtam, hogy mely egységet, mily hatábl. szerint 

kell megalakítani. 
Tiszt és thts-ként a szd-okhoz elsősorban a pótala-oknál lévő felesleges szemé

lyeket kell beosztani. 
Minden szd-hoz (üteghez) csak 2—2 járművet lehet beosztani. Lófogatolás he

lyett ökrösfogatok is beoszthatok. 
Ahol több szd-kerül felállításra és ezek vezetésére egy kisebb vezetői törzsre 

van szükség, ott a ker. pság-ok rögtönzötten állítsanak fel egy-egy zlj. pság-ot az 
alábbi állománnyal: 

1 zlj-pk. (lehetőleg ht. töti. vagy főti.), 
1 sgt. (tart. főti.), 
1 gt. ti. (tart. ti. vagy thts.), 
2 írnok (tart. honv.), 
1 fog. jmü., 1 kocsissal. 

íl . Anyagiak. 
1. Ruházat. 

A szd-pk-ok és szolg. vezetők egyenruhával és pisztollyal látandók el. 
A leventék közül (16—20 évesek) azok részére, kiknek feltétlenül szükséges egy 

pár bakancsot kell kiadni. 
A ker. pság-ok az anyagi csoportfőnökség útján azonnal jelentsék, hogy mely 

bevonulási helyre hány pár bakancsot szállítsanak ki. 
A ruházatra vonatkozólag egyébként a 6400/M. l/a.—1944. sz. rendelet idevonat

kozó része érvényes. 
2. Élelmezés. 

Főzőeszközként a ker. pság-ok, előzetes távb. igénylésre, a területükön lévő üres 
benzines hordókat (kettévágva) használják fel, konzervdobozokból pedig evőcsé
széket készíttessenek. 

A behívottak gyülekező helyén történő élelmezésén felül a ker. pság-ok az út
nak induló szakaszokat 6 napi élelemmel lássák el. 

3. Illetmények. 
6400/M. l/a.—1944. sz. rendelet szerint. 
A behívottak családtagjainak hátratelepítéséről, illetve No-ba való kiszállításuk

ról a B. M. úr gondoskodik. 
Beregfy s. k. 

HL. HM. 1944. l/a. oszt. 96.000/ein. Egykorú, hiteles másolat. 

22. 
Törzsszállás, 1945. január 17. 

AZ M. KIR. HONVÉDSÉG NÉMETORSZÁGI FŐFELÜGYELŐJE 
PARANCSÁBAN KÖZLI A HM RENDELETÉT AZ 

ÖNKÉNTES ALAKULATOKBA VALÖ JELENTKEZÉS BETILTÁSÁRÓL 

A m. kir. honvédelmi miniszter 95 175/eln. 1. a.—1944. számú rendeletét teljes 
szöveggel az alábbiakban közlöm. 

„Megállapítottam, hogy a fegyvernemi kiképző és felállító központokba beosz
tottak nagy része csak azért jelentkezett a most felállítás alatt álló különböző ön
kéntes alakulatokba (Hunyadi SS. gránátos ho., önkéntes ro. zlj-ak, Hungarista 
zlj-ak, stb.), hogy így ezek kiképzési idejének tartamára a harctéri szolgálat alól 
magukat biztos módon kivonhassák. 
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Ennek megakadályozására a kikfek-okba beosztott honvéd egyének bármily 
olyan önkéntes alakulatba való felvételét megtiltom, amelyek előreláthatólag csak 
egy hónapnál hosszabb kiképzési idő után vethetők be. 

Az összes kikfek-okba tehát az önkéntes alakulatokba való toborzást azonnal 
be kell szüntetni. A miniszter rendeletéből Bán ezds. s. k." 

vitéz Major Jenő vezds. s. k. 
a m. kir. honvédség németországi 

főfelügyelője 

HL. M. kir. honv. németországi főfelügyelője. 1945. 5. sz. bizalmas parancs. Kőnyomatos. 

23. 
Törzsszállás, 1945. január 24. 

AZ M. KIR. HONVÉDSÉG NÉMETORSZÁGI FŐFELÜGYELŐJE ELTÖRLI A 
MEGKÖTÖZÉST A NÉMETORSZÁGBAN LEVŐ MAGYAR CSAPATOKNÁL 

24/No. főfügy. IV. b. 45. I. 21. 
A Szolg. Szab. I. R. 649. p. 5. bekezdésében előírt megkötözésnek alkalmazását 

a Németországban kihelyezett alárendelt alakulataink körében azonnali hatállyal 
felfüggesztem. 

A fenti fenyítési mód a német hadsereg körében teljesen ismeretlen és annak 
Németországban való alkalmazása és gyakorlása — különösen visszaélések eseté
ben — igen előnytelen megítélésnek teszi ki a magyar honvédséget. 

Az elöljáró parancsnokoknak a fegyelem fenntartására a Szolg. Szab. I. R.-ben 
felsorolt további fenyítési módok is rendelkezésre állanak és végső esetben nem 
fogok visszariadni attól — főként ha konok és visszaeső bűnözőről van szó —, 
hogy a már kihirdetett és rögtönítélő eljárást maga után vonó bűncselekményeken 
felül a rögtönbíráskodást adott esetben bármely bűncselekményre elrendelem és a 
bűnösnek talált egyén ellen a legszigorúbb megtorlással éljek. 

vitéz Major Jenő vezds. s. k. 
a m. kir. honvédség németországi 

főfelügyelője 
HL. M. kir. honv. németországi főfelügyelője. 1945. 8. sz. bizalmas parancs. Kőnyomatos. 

24. 

1945. január 26. 

AZ M. KIR. HONVÉDSÉG NÉMETORSZÁGI FŐFELÜGYELŐJÉNEK 
UTASÍTÁSA A NEMZETVÉDELMI (PROPAGANDA) TISZTEK SZÁMÁRA 

1377/No. fofügy. I. a. 45. I. 26. 
A Németországban kiképzés alatt álló honvéd alakulatok egy része a honvéd

ség még megmaradt korlátolt ruhakészlete és katonáink lerongyoltsága miatt — az 
elintett német pk. bajtársias intézkedése folytán — német egyenruhát kapott. Az 
elg-es prop, ezt a körülményt ügyesen felhasználva, azt a hírt terjeszti, hogy Né
metország ezzel megkezdte Magyarország gyarmatosítását. 

Az ala-ok Nv. tisztjeit utasítom, hogy pes. vétele után azonnal tartsanak a lég
nek felvilágosító előadást arról, hogy az a körülmény, hogy egyes honv. ala-okat 
német egyenruhába öltöztettek fel, országunk szegénységére vezethető vissza, mely 
földünk elvesztésével csak növekedett. Hívják fel a leg. figyelmét arra, hogy Né
metország mai helyzetében képtelen a honvédség részére külön gyárakat és üze
meket rendelkezésre bocsátani abból a célból, hogy új hadseregünket honv. egyen
ruhával felruházhassuk. 
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Mutassanak a Nv. tisztek rá arra a körülményre, hogy Németország nemcsak ru
hával lát el bennünket — mert már csak kis készlettel rendelkezünk — hanem 
fegyverrel is ellátja a honvédséget. Ezt a körülményt az elg. prop., mint olyant, 
melyből nem kovácsolhat magának tőkét, gondosan elhallgatja. 

Ha tehát elfogadjuk a német fegyvereket, úgy ne találjon senki kivetni valót 
abban sem, hogy kisegítés képpen elfogadjuk a német egyenruhát is. Ez a körül
mény egyébként sem érinti önállóságunkat, mert német egyenruha mellett magyar 
felségjelvényt kapnak, magyar parancsnokok, magyar szolgálati nyelv mellett és 
magyar vezényszóval fogják az újjászületett honvédséget Hazánk visszaszerzésére 
vezetni. 

vitéz Major Jenő vezds. s. k. 
a m. kir. honvédség németországi 

főfelügyelője 
HL. M. kir. honv. németországi főfelügyelője. 1945. 10. sz. bizalmas parancs. Kőnyomatos. 

25. 
Alsópaty, 1945. február 15. 

AZ ORSZÁGERÖDITÉSI PARANCSNOK BÜNTETŐ INDÍTVÁNY 
ELKÉSZÍTÉSÉT RENDELI EL ROSTA JÓZSEF TARTALÉKOS 

HADNAGY ELLEN, MERT A SZOVJET CSAPATOKRÓL 
„TŰL JÓ HÍREKET" TERJESZTETT 

Rendelkezés 

A m. kir. 12. honvéd bevonulási központ állományába tartozó és jelenleg a 
m. kir. ország-erődítési pság-hoz beosztott, szabadlábon lévő 

Rosta József 
aki 1900. évi január hó 10-én született Mezőőrsön, Esztergom-i ill. és uo. lakos, ró
mai katolikus vallású, özvegy, tanítóképző intézeti tanár, atyja: Rosta János, 
anyja: József Teréz, azonossági száma ismeretlen — tart. hadnagy — ellen ama 
cselekménye miatt, hogy 

Alsópatyon, 1945. évi február hó 9-én, Esztergomnak a szovjet hadsereg által 
történt megszállásáról folyó beszélgetés közben — honvéd és polgári egyének je
lenlétében azt a kijelentést tette, hogy az oroszok illetve bolsevisták a foglyul 
ejtett magyar katonákat nem bántják, hanem leszerelik és szabadon engedik 
őket — a közbiztonságot a magyar rendőrséggel karöltve látják el —, a nőket és 
általában a polgári lakosságot nem bántják, nem fosztogatnak — csupán az ék
szereket és órákat szedik össze, a ruházati és élelmi cikkeket mindenkinek meg
hagyják, s a hiányban szenvedőket megajándékozzák — s ekként a szovjet által 
megszállott területeken lévő állapotok kedvezőbb színben való feltüntetésével az 
állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására izgatott., 

(az 1921. évi III. t. c. 5. §-ának 1. bek-be ütköző vétség) 
a Kbp. 137. §. ut. bek-éhez képest a Kbp. 242. § (Hsbp. 22. §) alapján közvetlenül 

a büntető indítvány készítését rendelem el. 
Terheltet szabadlábon, szolgálattételben hagyom.8 

A vád képviseletére dr. Pál Sándor tart. hadbíró-főhadnagyot, tárgyalásveze
tőül pedig dr. Páczeit István hadbírószázadost jelölöm ki. 

vitéz Solymossy Ulászló vezérőrnagy 
s. k. illetékes parancsnok 

HL. HM. 1945. 13. oszt. 393121 /biz. Egykorú, hiteles másolat. 

8 A HM 13. osztálya 1945. február 28-án utasította az országos erődítési parancsnokság 
bíróságát, hogy Rosta Józsefet helyezze vizsgálati fogságba és ügyét tegye át a honvédség 
főparancsnokának IH. bíróságához, mivel szerinte a cselekmény a hűtlenség bűntettét me
ríti ki. Nincs arra vonatkozó íratunk, hogy a rendelkezést végrehajtották-e. 
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26. 

Wien, 1945. március 15. 

A HONVÉDSÉG NÉMETORSZÁGI FŐFELÜGYELŐJE ELRENDELI A 
ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ VAGY VONATKOZÁSÚ TISZTEK ÉS LEGÉNYSÉG 

ÁTADÁSÁT A SICHERHEITSDIENSTNEK 

Zsidó származású vagy vonatkozású tisztek és legénység azonnal a helybeli 
Sicherheitsdienst német szervhez útbaindítandók. Ide jelentendő. 

Zsidó msz-ok alkalmazása tilos. 
Zsidó betegekkel utazóképességük elnyerése után hasonlóképpen kell eljárni. 

HL. németországi betegellátó csoportok psága. 1945. 5. sz. parancs. Kőnyomatos. 

27. 
1945. március 13. 

(1944. december 17.) 

AZ M. KIR. HONVÉDSÉG NÉMETORSZÁGI FŐFELÜGYELŐJE ÚJRA 
KIHIRDETI A HM RENDELETÉT A 17—19 ÉVES ÖNKÉNT JELENTKZŐ 

FIATALOK TARTALÉKOS TISZTKÉPZÉSÉRŐL 

A f. évi január hó 16-án kelt 4. számú „Honvédségi Rendeletek"-ben megjelent 
59 732/eln. kik.—1944. számú körrendeletet telj tar talmúlag az alábbiakban közlöm: 

„Még hadköteles korban nem lévő ifjak kik. alá vonásával tart. ti. utánpótlás 
biztosítása. 

A tisztképzés korszerűsítése tárgyában kiadott és az 1944. évi 65. sz. H. R.-ben 
közzétett 59 410/eln. kik.—1944. sz. rendeletem kiegészítésére:11 

1. A tartalékos tiszti és tiszthelyettesi utánpótlás biztosítására a hadköteles kort 
még nem ért ifjakat tiszti és tiszthelyettesi kiképzésre önként jelentkezés alapján 
bevonom. 

2. önként jelentkezhet tart. tiszti és tiszthelyettesi kiképzésre minden 17. élet
évét betöltött, de a 19. életévét még túl nem haladót magyar ifjú, aki az 59 410/eln. 
kik.—1944. sz. rendeletem 1. § első bekezdése és a 2. § 1, a) és b) pontokban fog
lalt feltételeknek megfelel és a tiszti, vagy tiszthelyettesi hivatásra rátermettséget 
és elhivatottságot érez. 

A fenti korhatárok között jelentkezhetnek azok a honvédek is, akik önként je
lentkezés folytán jelenleg már a haderőn belül teljesítenek szolgálatot. 

3. A tiszti, tiszthelyettesi kiképzésre a jelentkezés személyi okmányok felmuta
tása mellett, a kerületi parancsnokságok részéről felállítandó „Tiszti és tiszthelyet
tesi kiképzésre jelentkezők felvételi helye"-n történik. A honvédség szolgálatában 
állók részére az illetékes csapattest parancsnokságnál. A Németországban lévő
személyek részére a Wehrkreizkommandóknál lévő újoncezred pságoknál. A fel
vételi helyeken a jelentkezést, ha szemmellátható erkölcsi, testi vagy szellemi fo
gyatékosság nem áll fenn, tudomásul kell venni, a jelentkezőt névjegyzékbe fog
lalni és a jelentkezést tudomásul vevő elismervénnyel ellátni. A 18. életévet még 
be nem töltötteknél, ha azok szülői háznál laknak, szülői beleegyezést is meg kell 
kívánni. 

A jelentkezőket első alkalommal 1945. II. l-re kell behívni és ahol lehet az ál
talam kirendelt közp. képességvizsgáló bizottság bevonásával a rátermetteket ki
válogatni és felvenni. A kiválogatás irányelveit a csatolt melléklet tartalmazza. 

9 A rendelet szerint mindenki tekintetbe jöhet a tisztképzésnél, iskolai végzettségétől füg
getlenül, önként jelentkezés vagy kiválasztás alapján az újonckiképzés első hónapja után 
kezdődik a tisztképzés és az alapkiképzés végéig tart. Külső megkülönböztető jelül a kar
paszomány szolgál. Hivatásos állományba csak zászlósokat és tiszteket lehet átvenni. 
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További folytatólagosan jelentkezők behívási időpontját II. l-ig fogom elren
delni. 

4. A felvétel után a tiszti, tiszthelyettesi sarjadékot kiképző csapatokhoz osztom 
be. A kiképzés menete megegyezik az 59 410/eln. kik.—1944. sz. rendeletem 2. §. 
2—4. pontjában foglaltakkal és az alábbi kiegészítéssel: 

a) Az alapkiképzést követő rajpk-i iskola befejezése után a ti-ek és thtts-jelöl-
tek 2 hónapi tartammal hátországi kiképző alakulatokhoz kerülnek, ahol mint 
raj, (stb.) pk-ok gyakorlatilag bíráltatnak el. Csak ez után következik első arcvo
nalszolgálatuk. 

b) A tj-ek az első arcvonalszolgálat sikeres teljesítése és az azt követő szakasz
parancsnoki tanfolyam után közvetlenül kb. 3 havi kiképzésre a zászlósi tanfo
lyamba kerülnek, amelynek eredményeképpen zászlóssá neveztetnek ki és kerül
nek vissza a csapathoz. 

5. A tiszti és tiszthelyettesi kiképzésre felvettekre az 59 574/eln. 5. vkf.—1944. sz. 
rendeletben10 foglaltak érvényesek. A „Nyilatkozat" kiállítása és a „Minősítés" fel
fektetése az alapkiképzés befejezéséig történjék meg. 

A Minősítési ív 2. oldalán lévő B) rovatot a gyakorlati rajparancsnoki kipróbálás 
után az E) rovatot a zászlósi tanfolyam befejezése után kell lezárni. 

6. A 19. életévüket már betöltöttek tiszti és tiszthelyettesi kiképzésre az 59 410/ 
ein. kik.—1944. sz. és az 59 547/eln. 5. vkf.—1944. sz. rendelet alapján akkor jönnek 
tekintetbe, amikor tényleges katonai szolgálatukat megkezdték. 

1. db. melléklet. 
Gyepű II., 1944. évi december hó 17-én." 
Ennek végrehajtásával — függetlenül a körrendeletben foglaltaktól — a Wkr. 

magyar pk-okat bízom meg. A Wkr. magyar pk-a jelentkezetteket vegye névsze
rinti kimutatásba (lakóhely megjelölésével) és a jelentkezettek számát minden hó 
l-re (első jelentés IV. 1-én esedékes) géptávírón ide jelentse. A jelentkezettek be-
vonultatására esetenként külön intézkedem. 

HL. M. kir. honv. németországi főfelügyelője. 1945. 39. sz. parancs. Kőnyomatos. 

28. 
Gross—Siegharts, 1945. március 31. 

A 13. G Y A L O G TÖRZSPÓTSZÁZAD P A R A N C S N O K S Á G P A R A N C S A 
SZÖKÉSÉRT E L Í T É L T HONVÉDEK ÉS M U N K A S Z O L G Á L A T O S O K E L L E N I 

Í T É L E T E K E T KÖZÖL, TÖBBEK K Ö Z T P A T A K I ISTVÁN ÉS K R E U T Z RÓBERT 
KIVÉGZÉSÉT 

A M. kir. honvédség németországi főfelügyelője f. hó. 10-én kelt 37. számú fő
felügyelői parancsának 1. pontját teljtartalmúlag a következőkben közlöm: 

Az alárendelt összes csapattesteknél, stb. beosztott tisztek, és legs-i állományú 
egyének előtt leendő kihirdetés végett közlöm, hogy 

1. A m. kir. 2. honv. hadsereg HTR. parancsnokság tábori bírósága, mint rög
tönítélő bíróság zendülés bűntette miatt 
dr. Siklósy István csendőr főhadnagyot, 

agyonlövessél végrehajtandó halálbüntetésre és lefokozásra ítélte. 
Az ítélet nevezetten, 1944. évi november hó 2-án végrehajtatott. 
2. A nemzet totális mozgósításával és harcbaállításával megbízott M. kir. Tárca

nélküli miniszter mellé beosztott tábornok bírósága 
hűtlenség bűntette miatt 

10 Megjelent a Honvédségi Rendeletek 1944. évi 67. számában 1944. december 15-én. Sza
bályozta, hogy 28 évesnél fiatalabbak csak a harcos fegyvernemeknél választhatók ki a 
tisztképzésben való részvételre, a nem harcos alakulatoknál csak a 29 évesek és ennél idő
sebbek jöhettek tekintetbe. 
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Faecher Barnabás és Pataky István polg. egyéneket, valamint Kreutz Róbert 
kmsz-t 
kötéllel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 

Az ítélet nevezetteken 1945. évi február hó 3-án végrehaj tátott. 
3. A m. kir. honvédség főparancsnokának bírósága III. 

hűtlenség bűntette miatt Duna JánQS h o n v _ t 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 
Az ítélet nevezetteken 1945. évi február hó 3-án végrehajtatott. 
4. A m. kir. 3. honvéd hadsereg HTR. parancsnokság tábori bírósága, mint rög

tönítélő bíróság 
szökés bűntette miatt 

Tábori Ferenc honv.-t, Kolompár (Lakatos) József honv.-t Rosenblum Ernő kis. 
munkaszolgálatost, Kosztás Lőrinc őrv.-t Luka János honv.-t Lakatos György, La
katos János, Lakatos, Antal, Lakatos József, Lakatos László, Lakatos Sándor, La
katos András és Lakatos József II. munkaszolgálatosokat, Kovács József és Ba
ranyai József, honv.-ket Krebsz Károly honv.-t Sebestyén László őrv.-t 
agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 

Az ítélet nevezetteken 1944. évi október hó 24-én illetve december hó 15, 1945. 
évi január hó 8-án, 22. és 30. napjain végrehajtatott, 

majd ugyanezen bűncselekmény miatt 
1944. évi december hó 10-én Kuzsel Ferenc és Kemény Lajos pt. honv.-ket, 

1944. évi december hó 15-én pedig Farkas Mihály és Lakatos Ödön tart. honv-ket 
ugyancsak agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 
A m. kir. 3. honv. hds. HTR. parancsnoka azonban, mint illetékes parancsnok, 

kegyelmezesi jogánál fogva, nevezettek büntetését 7—7 (hét-hét) évi börtönre, mint 
főbüntetésre, továbbá 10—10 (tíz-tíz) évi hivatalvesztésre és politikai jogaik gya
korlatának ugyanily tartalmú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre változ
tatta át. 

önkényes eltávozás bűntette miatt 
a várpalotai központi loiskola pság. állományába tartozó Csehi József tsz. szkv.-t 
valamint Rodina László, Rodina György, Pintye Viktor és Petrika János munka
szolgálatosokat, 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 
Az ítélet nevezetteken, 1944. évi december hó 14-n illetve 1945. évi január hó 

30-án végrehajtatott. 
behívó parancs iránti engedetlenség bűntette miatt 

Elischer János póttart. honvédet agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre 
ítélte. 

Az ítélet nevezetten 1944. évi december hó 3-án végrehajtatott. 
5. A m. kir. II. honvéd hadtest Hfb. pság, tábori bírósága, mint rögtönítélő bí-

rósás 
6 ' szökés bűntette miatt 

Winkelmann Mihály őrv-t, Schwarcz Lajos munkaszolgálatost, Zábrák Mihály és 
Szépe Ferenc tart. honvédeket, valamint Borbély Ferenc őrv-t 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, mely ítélet nevezetteken 
1945. évi január hó 15-én, 20-án, illetőleg február hó 3-án végrehajtatott. 

6. A m. kir. szombathelyi 3. honv. ker. pság. bírósága, I. és II. mint rögtönítélő 
b i r o s a g szökés bűntette miatt 
Papp Tódor és Kondró János munkaszolgálatosokat, Theil Ferenc honv-t, vala
mint Springer József kisegítő munkaszolgálatost és Balog Miklós munkaszolgáiatost 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 
Az ítélet nevezetteken 1945. évi január hó 8. és 18. napjain végrehajtatott. 
7. A m. kir. 1. honv. hegyi dandár pság. tábori bírósága, mint rögtönítélő bíróság, 

szökés bűntette miatt 
Orosz András honv-t 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, mely ítélet nevezetten, 1945. 
évi január hó 4-én végrehajtatott. 
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8. A m. kir. 20. honv. gyalog hadosztály pság. tábori bírósága, mint rögtönítélő 
bíróság 

szökés bűntette miatt 
Antal Mihály honv-t, agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, mely íté
let nevezetten 1945. évi január hó 18-án végrehajtatott. 

9. A m. kir. 25. honv. gyalog hadosztály pság. táb. bírósága, mint rögtönítélő 
bíróság, 

szökés bűntette miatt 
Varjú László, tart. honv-t, Szűcsi András és Mészáros Rafael tart. o. őrvezetoket, 
valamint Zsolnai Zoltán, tart. honvédet a honvédségből való kicsapásra és kötéllel 
végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 

Lakatos Imre és Pál Sándor tart. honv-ket, valamint Bonnyai Lajos, Horváth 
Béla honvédeket, továbbá Albert József tart. tiz-t és Weisz József tiz-t agyonlö
véssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 

Az ítélet nevezetteken, 1944. évi december hó 23-án illetve, 1945. évi január hó 
9, 13, 22. és 26. napjain végrehajtatott. 

10. A m. kir. 7. honv. gyalog póthadosztály táb. bírósága, mint rögtönítélő bíró
ság, 

Vlád István honvédet 
szökés bűntette miatt 

agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. 
A halálbüntetés nevezetten, 1945. évi január hó 28-án 17 h-kor végrehajtatott. 
HL. 13. gy. törzspótszd. pság. 1945. 48. sz. napiparancs. Egykorú hiteles másolat. 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

agi = anyagi 
ala = alakulat 
álls = állomás 
ápk = állomásparancsnok 
bbk = bizalmas belkezelési 
bev. központ= bevonulási központ 
csop = csoport 
cső = csendőr 
Csf = Csoportfőnök 
Csfség = Csoportfőnökség 
eü = egészségügyi 
er. pság = erődítési parancsnokság 
elg = ellenség 
fog. jmű = fogatolt jármű 
főti = főtiszt 
Fügy = Felügyelő 
főv = fóvezérségi 
gyai = gyalogság 
hátábl = hadiállománytáblázat 
ho = hadosztály 
hop = hadosztályparancsnok 
Hot = Honvédelmi törvény (1939. II. te.) 
hv = határvadász 
ht = hivatásos 
htr = határrendészeti 

10* — 311 — 



HTR = Határrendészet 
hd t =* hadtest 
h dm = hadműveleti 
kmsz = kisegítő munkaszolgálatos 
karp = karpaszományos 
K a = katonailag alkalmas 
kik = kiképzési 
klgs = különleges 
„K" = kémvédelmi 
közig = közigazgatási 
Kikfek = Kiképző és felállító központ 
Kszv — Közúti Szállításvezetés 
ker. pság = kerületi parancsnokság 
lev = levente 
leg = legénység 
lgv = légvédelmi 
msz = munkaszolgálatos 
mu szd = munkásszázad 
nt = nem tényleges 
Nv = Nemzetvédelmi 
M = Mozgósítás 
ojmű = országos jármű (fogatolt) 
oszl = oszlop 
Om = Országmozgósítási 
Ok = összekötő, összeköttetés 
ökti = összekötő tiszt 
önro zlj = önálló roham zászlóalj 
p k = parancsnok 
pes s= parancs 
p t t = póttartalékos 
rő = rendőr 
szd = század 
szkv = szolgálaton kívüli viszony 
szds = százados 
Tmhm = totális mozgósítás és harcbaállítás minisztere 
Tot. min = totális mozgósítás minisztere 
töti *= törzstiszt 
t áb = tábori 
tsz = továbbszolgáló 
tart — tartalékos 
tgk = tehergépkocsi 
t i = tiszt 
thtts = tiszthelyettes 
t j = tisztjelölt 
t áb = tábori 
tü = tüzérség 
Vkf = m. kir. honvéd Vezérkar Főnöke 
vk = vezérkari 
zlj = zászlóalj 
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B I B L I O G R Á F I A 

AZ 1968. ÉVI, MAGYARORSZÁGON MEGJELENT HADTÖRTÉNELMI 
IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 

I. RÉSZ 

A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA 

I. Általános munkák 

Bibliográfiák, historiográfiák 
Elméleti munkák és a hadtörténetírás kérdései 
Tudományos élet 
A hadtörténelem az ismeretterjesztésben és a honvédelmi nevelésben 
Múzeumi, levéltári és térképtári gyűjtemények 

II. A hadművészettörténet általános kérdései 

Általános és összefoglaló munkák 
Vártörténet 
A haditechnika története 
A hírszerzés és kémkedés története 

III. Magyarország hadtörténelme 

Helytörténeti munkák 
Magyarország hadtörténelme a honfoglalástól a 19. századig 
Az 1848—1849. évi szabadságharc 
Magyarország hadtörténelme 1850—1914 
Az első világháború 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom magyarországi hatása 
Az 1918—1919. évi forradalmi események 

Forradalmi események vidéken 
A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme 

Magyarország hadtörténelme 1919—1939 
Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban 

Magyarország a második világháborúban 
Hazánk felszabadulása 
Ellenállási mozgalom és partizánharcok 
Háborús bűnök 

A Magyar Néphadsereg és a fegyveres erők története 1944—1968. 

IV. Egyetemes hadtörténelem 
A legrégibb időktől 1918-ig 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a polgárháború 
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Magyar internacionalisták a Szovjetunióban. Részvételük a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban 

A két világháború közötti időszak hadtörténelme 
A második világháború 

Ellenállási mozgalom 
Magyar antifasiszták az európai népek ellenállási mozgalmában 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
A szocialista államok fegyveres erőinek évfordulói. 

V. Életrajzok, emlékezések 

A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FOLYÓIRATOK RÖVIDÍTÉSEINEK 
JEGYZEKE 

AH Acta Historica 
BSz Borsodi Szemle 
BüSz Belügyi Szemle 
ÉT Élet és Tudomány 
HK Hadtörténelmi Közlemények 
Ho Honvédelem 
Horv Honvédorvos 
HSz Honvédségi Szemle 
HtSz Haditechnikai Szemle 
ISz Igaz Szó 
Mo Magyarország 
Mőr Munkásőr 
N Néphadsereg 
NSz Nemzetközi Szemle 
PV Polgári Védelem 
PK Párttörténeti Közlemények 
Re Repülés 
SSz Soproni Szemle 
Sz Századok 
TAPKK Tájékoztató aktuális politikai és katonai kérdésekről 
TSz Történelmi Szemle 
ZAÉ Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Értesítője 

ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK 

A Magyarországon megjelent történeti 1967. — AH, 1968. 1—2. sz. 259—285., 
munkák (önálló kötetek, tanulmá- 3—4. sz. 405—427. p. 
nyok, cikkek) jegyzéke. (1966. január Történelmi Szemle I - X H95R-
1—december 31. 1967. január 1—jú- A , i °„ , ? \ b z e m i ť ; i _ x - U»oö— 
nius 30.) Összeáll. V. Windisch Éva. 1967.) évfolyamainak tartalommuta-
— Sz. 1968. 1—2. sz. 376—414., 3—4. t oJ a- Összeáll. Varga István. — TSz, 
sz. 829—858., 5—6. sz. 1301—1334. p. 1968. 4. sz. 452—468. p. 

Bibliographie choisie d'ouvrages d'his- Külföldi történeti folyóiratok, 1967. — 
torié publiés en Hongrie en 1965— TSz, 1968. 1—2. sz. 174—203., 3. sz. 
1966 et dans la premiere moitié de 323—345. p. 
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Külföldi folyóiratok repertóriuma 1968. 
1. — Világtörténet, 17. sz. 1968. 83— 
173. p. 

Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma 1966. (összeáll.: Molnár 
Éva, Viniczai István, Windisch Ala-
dárné.) — HK, 1968. 1. sz. 168—189., 
2. sz. 364—404. p. 

Külföldi folyóiratok hadtörténelmi és 
hadművészet-történeti repertóriuma 
1967. (Összeáll.: Molnár Éva, Rákóczi 
Katalin, Windisch Aladárné.) — HK, 
1968. 3. sz. 554—574., 4. sz. 725— 
745. p. 

A magyar munkásmozgalom történeté
ről szóló cikkek jegyzéke. 1967. jú
lius-december — 1968. január-június. 
— PK, 1968. 1. sz. 246—248., 2. sz. 
262—264., 3. sz. 241—242., 4. sz. 226— 
227. p. 

A Magyar Tanácsköztársaság sajtójá
nak repertóriuma. (Válogatott cik
kek jegyzéke 1919. március 21—1919. 
augusztus 3-ig.) Kézirat gyanánt, 
(összeáll. Kálmán Lászlóné.) [Közre
ad.] az MSZMP KB Párttörténeti In
tézete. Bp. Kossuth K. Soksz. Üzem, 
1968. VI, 489. p. 

Siklós András: Tájékoztató az 1918— 
1919. évi magyarországi forradalmak 
irodalmáról. — Történelem, 8. sz. 
1968. 237—261. p. 

Ecsedy Andorné — Gáliczky Éva: For
radalmak kora. A magyar polgári 
demokratikus forradalom, a KMP 
megalakulása és a Tanácsköztársa
ság irodalmának válogatott jegyzé
ke. — Könyvtáros, 1968. 10. sz. 599— 
601., 11. sz. 663—665. p. 

(Ecsedy Andorné — Gáliczky Éva) : For
radalmak kora. A magyar polgári 
demokratikus forradalom, a KMP 
megalakulása és a Tanácsköztársa-

Tőkei Ferenc: Hadsereg és társadalom. 
Marx és Engels gondolata a hadse
reg történelmi szerepéről. — Való
ság, 1968. 1. sz. 7—16. p. 

Hámori Ferenc: A marxista—leninista 
filozófia és a szocialista hadtudo
mány kölcsönös kapcsolata. — Ho, 
1968. 10. sz. 82—97. p. 

Lantódi József — Móricz Lajos: Pa
rancsnokoknak, kutatóknak a had

ság irodalmának válogatott jegyzé
ke. [Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin 
Kvt. Bp. Házi soksz. 1968. 39 p. 

Rabia Mártonné: A Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtárának 
különgyűjteménye a Magyar Tanács
köztársaság kiadványaiból. (Műszaki 
Egyetem évkönyve. Bp. 1967.) 

Irodalomjegyzék (az 1918-as polgári de
mokratikus forradalom, a KMP 
megalakulása és a Tanácsköztársa
ság témaköréből.) — Baranyai Mű
velődés, 1968. különkiad. 121—128. p. 

Szecskó Károly: Az 1918—19-es forra
dalmak egri eseményeinek irodalma. 
Eger, Hevesm. ny. 1968. 28, p. 
(Egri honismereti és helytörténeti 
füzetek 1.) 

Péter László: Az őszirózsás forradalom 
és a Tanácsköztársaság Szegeden. 
Bibliográfia és repertórium. [Mel
léklet] : Szöveghasonmások. Szeged, 
Damjanich J. Múzeum, 1968. 112 p. 1 
mell. 
(Somogyi Könyvtár — kiadványai 6.) 

Szabolcs Ottó: A német fasizmus újabb 
magyar nyelvű irodalma. — Sz, 1968. 
1—2. sz. 246—256. p. 

Az antifasiszta ellenállási és partizán
harcok válogatott irodalmának bib
liográfiája, összeáll, és szerk. Har-
sányi János, Tiszay Andor, Vágó Er
nő. Bp. Tankönyvk. 1968. 53. p. 

Ajánló bibliográfia a Magyar Néphad
sereg történetéhez, összeáll. Tóth 
Ernő. — Hadtudományi Közlöny, 
1968. 2. sz. 201—224. p. 

Arató Endre: A nemzetfogalom és a na
cionalizmus története a mai ameri
kai és nyugatnémet történetírásban. 
— Világtörténet, 17. sz. 1968. 16— 
42. p. 

tudományi kutatómunkáról. Bp. A 
Honvédelem különkiadása, 1968. 
87 p. 

Tóth Ernő — Székely Árpád: A hadtu
dományi tájékoztatás és könyvtár
ügy néhány kérdéséről. — Ho, 1968. 
7. sz. 110—115. p. 

Kutas Rudolf: A hadtudomány új 
könyvtára. (A Zrínyi Miklós Kato-

ELMÉLETI MUNKÁK ÉS A HADTÖRTÉNETiRAS KÉRDÉSEI 
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nai Akadémia könyvtára.) — N, 
1968. 15. sz. 13. p. 

Kádár János: Hazafiság és internacio
nalizmus. Bp. Kossuth K. 1968. 530 p. 

Jakab Sándor: Hazafiság és internacio
nalizmus. Kádár János beszédeinek 
gyűjteményes kötetéről. — Népsza
badság, 1968. 130. sz. 4. p. 

Óvári Miklós: Hazafiság és nemzetközi
ség. — Népszabadság, 1968. 62. sz. 
4. p. 

Csatári Dániel: A szocialista hazafiság. 
— Népszabadság, 1968. 175. sz. 6— 
7. p. 

Szűcs Jenő: A nemzeti ideológia közép
kori historikuma. — Valóság, 1968. 
6. sz. 37—49., 7. sz. 49—66. p. 

Ruf f y Péter: Haza és hazafiság. — Ma
gyar Nemzet, 1968. 97. sz. 1. p. 

(Németh M. László) : (Szocialista hazafi
ság és fegyverbarátság. A szocialista 
hazafiság és proletár internacionaliz
mus kérdései.) Bp. Zrínyi K. 1968. 
31 p. 

K[iss] Gy[örgy]: A történelmi évfordu
lók ismertetésének néhány elvi, tar
talmi kérdése. — Történelem, 8. sz. 
1968. 262—276. p. 

[Porsnev] Porsnyev, B. F.: A nemzeti 
történet és a világtörténet kapcsola
tának néhány kérdése. (Kritikai ész-

Ránki György: Miért kellett széthulla
nia az Osztrák—Magyar Monarchiá
nak? Beszámoló a bécsi történész
kongresszusról. — Magyar Hírlap, 
1968. 202. sz. 6. p. 

Tudományos ülés a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 50. évordulójára. 
1967. november 3. — MTA Filozó
fiai és Történettudományi Osztályá
nak Közleményei, 1968. 2—3. sz. 
105—165. p. 

Au 50e anniversaire de la Grande Ré
volution Socialiste d'Octobre. [Józsa 
Antal hozzászólásával.] — AH, 1968. 
1—2. sz. 221—225. p. 

Ormos, M. Sz. — Tükovszky, L. : Col
loque international sur l'historié des 
pays danubiens entre 1938 et 1945. 
[Csima János és Gazsi József felszó

revételek. R. Áron: „Béke és háború 
a népek között" c. művéről.) — TSz, 
1968. 1—2. sz. 157—166. p. 

Pásztor János: Hadnagyok és más nagy
ságok. [A finnugor eredetű szó fejlő
déstörténete.] — N, 1968. 51—52. sz. 
22. p. 

Elekes Lajos: Történelmi ismeret — 
szocialista tudat. Bp. Akad. K. 1968. 
216. p. 
(Társadalomtudományi kismonográ-
fiák 6.) 

Benczédi László: Marxista történet
szemléletünk fejlődéséről. — Nép
szabadság, 1968. 52. sz. 4. p. 

Kosáry Domokos: A történészviták és 
nemzeti történetünk. — Népszabad
ság, 1968. 121. sz. 4—5. p. 

„A múlt szociológiája". [A Magyar Tör
ténelmi Társulat ankétja „Ujabb vi
tairodalom a történelemszemlélet és 
nemzeti kérdés tárgyköréből.] — Élet 
és Irodalom, 1968. 9. sz. 1. p. 

Farádi László: Évfordulóra. [A Honvéd
orvos c. folyóirat 20 éves jubileuma. 
A Magyar Néphadsereg egészségügyi 
szolgálatában folyó kutatómunkáról.] 
— Horv, 1968. 4. sz. 335—338. p. 

Kovács Pál: Üdvözlet a 15 éves Had
történelmi Közleményeknek. — HK, 
1968. 1. sz. 3—4. p. 

lalásaival.] — AH, 1968. 1—2. sz. 
237—249. p. 

R[ázsó] Gy[ula]: Történész vándorgyűlés 
Zalaegerszegen. (1968. augusztus 26— 
28.) — HK, 1968. 4. sz. 700. p. 

A magyar hivatalos statisztika történe
téből. Az V. Statisztikatörténeti Ván
dorülés előadásai és korreferátumai. 
(Gödöllő, 1967. május 23—25.) 
[Soksz.] Bp. M. Közgazd. Társ. Sta
tisztikai Szakosztály Statisztikatörté
neti Szakcsoport, 1968. 414 p. 

Horváth István: Gondolatok a Szovjet
unió Fegyveres Erői jubileumi had
tudományi konferenciájáról. — Ho, 
1968. 6. sz. 51—55. p. 

Zágoni Ernő: Nemzetközi tanácskozás 
Varsóban a szocialista katonai dok-

TUDOMÁNYOS ÉLET 
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tirína egyes kérdéseiről. — Ho, 1968. 
9. sz. 95—100. p. 

Bende Sándorné: A Hadtörténelmi In
tézet és Múzeum 1968. évi esemé
nyeiből. — HK, 1968. 4. sz. 701— 
702. p. 

A Hadtudományi Választmány 1968. 
évi plenáris ülése, összefoglaló az 
1965—67. évi hadtudományi ismeret
terjesztő munkáról. — Hadtudomá
nyi Közlöny, 1968. 2. sz. 131—167. p. 

Móricz Lajos: Újjáalakult a Hadtudo
mányi Szakbizottság. — Ho, 1968. 
3. sz. 126—128. p. 

Sterl István: Beszámoló a budapesti 
(hadtudományi) szakosztály küldött
gyűléséről. — Hadtudományi Köz
löny, 1968. 2. sz. 168—175. p. 

Stock János: A Borsod megyei Hadtu
dományi Szakosztály ismeretterjesz
tő munkájának néhány tapasztalata. 

Szepessy Mihály: Az ifjúság „honvédel
mi nevelése" a Horthy-rendszerben. 
— Tisztképzés, 1968. 1. sz. 85—93. p. 

Korszerű hazafiság. Országos tanácsko
zás. Eger, 1967. október 24—25. Bp. 
Zrínyi K. 1968. 104 p. 

A szocialista hazaszeretet és a honvé
delem. [Országos szimpózium Eger
ben a honvédelmi nevelés kérdései
ről.] — HSz, 1968. 12. sz. 1—5. p. 

Iskola és honvédelem. (Szerk. Kovács 
Gyula.) Bp. Tankönyvk. 1968. 324 p. 
5 t. 
[Bibliogr. 321—324. p.] 

Szappanos Balázs: Iskola és honvéde
lem. — HSz, 1968. 12. sz. 101—102. p. 

A honvédelmi nevelés módszertani kér
dései. (Segédkönyv az általános- és 
a középiskolai tanárok számára.) 
(Szerk.: Bodó László, Szabó István.) 
Bp. Zrínyi K. 1968. 346 p. 

Rápolti Gyula: A honvédelmi nevelés 
a népművelés szerves része. — HSz, 
1968. 9. sz. 49—51. p. 

Rápolti Gyula: A honvédelmi nevelés 
mint a népművelési tevékenység 
szerves része. — Hadtudományi 
Közlöny, 1968. 2. sz. 185—189. p. 

Oláh István: A honvédelmi nevelő-fel
készítő tevékenység új feladatairól. 
— Ho, 1968. 10. sz. 63—70. p. 

— Hadtudományi Közlöny, 1968. 2. 
sz. 176—184. p. 

Koncz János: „A nagy Karthágó három 
háborút visel t . . . " — A tudomány 
militarizálása. [Bp.] Ifj. Lapk. 1968. 
99 p. 
[Válogatás a Magyar Kommunista If
júsági Szövetség Központi Bizottsága 
1968. március 15—16-án Miskolcon 
„A tudomány és technika militari
zálása" c. rend. diákszemináriumá
nak anyagából.] 

Szántó Imre: Hadtudományok az impe
rializmus szolgálatában. — A tudo
mány militarizálása. [Bp.] Ifj. Lapk. 
1968. 99 p. 
[Válogatás a Magyar Kommunista If
júsági Szövetség Központi Bizottsá
ga 1968. március 15—16-án Miskol
con ,,A tudomány és technika mili
tarizálása" c. rend. diákszemináriu
mának anyagából.] 

Műnk Károly: Új fejlődési szakasz előtt 
a honvédelmi nevelőmunka. — HSz, 
1968. 2. sz. 63—67. p. 

Vájna Gábor: Gondolatok a tanulóifjú
ság hazafias neveléséről. — HSz, 
1968. 3. sz. 59—61. p. 

Vasvári Csaba: Az Ifjú Gárda a haza
fias és honvédelmi nevelés szolgála
tában. — HSz, 1968. 5. sz. 68—71. p. 

Kovács Gyula: Honvédelmi ismeretek 
tanítása a felsőfokú oktatási intéz
ményekben. — Felsőoktatási Szemle, 
1968. 11. sz. 656—659. p. 

Szántó Károly: A főiskolai hallgatók 
hazafias neveltségi szintje és szocia
lista hazafiságra nevelésének kérdé
sei. (A Pécsi Tanárképző Főiskola 
tudományos közleményei. Tom. 12. 
1968. Ser. 4. Historica. 1967. október 
12—13-án . . . rendezett tudományos 
ülésszak anyaga. Szerk. Wéber Mi
hály. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 
175 p.) 

Schubert József: A hazafiságra és az 
internacionalizmusra nevelés kérdé
sei. (A Pécsi Tanárképző Főiskola 
tudományos közleményei. Tom. 12. 
1968. Ser. 4. Historica. 1967. október 
12—13-án . . . rend. tudományos ülés
szak anyaga. Szerk. Wéber Mihály. 
Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 175 p.) 
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Hegedűs András: A szocialista hazafi
ságra nevelés néhány kérdése a ta
nítóképzésben. (A Pécsi Tanárképző 
Főiskola tudományos közleményei. 
Tom. 12. 1968. Ser. 4. Historica. 1967. 
október 12—13-án . . . rend. tudomá
nyos ülésszak anyaga. Szerk. Wéber 
Mihály. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 
175 p.) 

Halász Antal: A honvédelmi nevelés is
kolai feladatai. (A Pécsi Tanárképző 
Főiskola tudományos közleményei. 
Tom. 12. 1968. Ser. 4. Historica. 1967. 
október 12—13-án . . . rend. tudomá
nyos ülésszak anyaga. Szerk. Wéber 
Mihály. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 
175 p.) 

Halász Antal: A katonai sajtó időszerű 
feladatairól. — N, 1968. 48. sz. 5. p. 

Forgács András: A honvédelmi nevelés 
időszerű kérdései. (Tanulmányok a 
katonai nevelés köréből. Szerk. Ko
csis Bernát, Vladár Sándor, Sárvári 
István, Bp. Zrínyi K. 1968. 387 p.) 

Az új tanévtől: honvédelmi ismeretek. 
— Magyar Hírlap, 1968. 100. sz. 9. p. 

50 éves a Hadtörténelmi Levéltár és 
Múzeum. — N, 1968. 46. sz. 2. p. 

Esztergomi László: Vitrinbe zárt törté
nelem. (Látogatás a Hadtörténeti 
Múzeumban.) — Népszava, 1968. 99. 
sz. 7. p. 

Berkes Péter: Múzeum meglepetések
kel. [Látogatás a Hadtörténelmi Mú
zeumban.] — N, 1968. 21. sz. 8—9. p. 

Regős László: Limesek. [Római katonai 
emlékek Magyarország területén.] — 
A Hazáért, 1968. 27. sz. 10. p. 

Fitz Jenő: Gorsium. Egy alsópannóniai 
római település ásatása. — Fejér 
Megyei Szemle, 4. köt. 1967. 38—47. p. 

Erdélyi István: Egy koraközépkori vas
sisak a Déri Múzeumban. (A Debre
ceni Déri Múzeum évkönyve 1966— 
1967. Szerk. Béres András. Debrecen, 
Alföldi ny. 1968.) 197—204. p. 

Parádi Nándor: Két XVI. századi török 
miniatúra a mohácsi csata jeleneté
vel. (A Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve. 1967. Szerk. Dankó Imre. 
Pécs, 1968.) 175—180. p. 

„Honvédelmi ismeretek" tantárgy min
den iskolában. — Népszava, 1968. 
162. 3. p. 

Tunner Ferenc: Honvédelmi nevelés a 
középiskolában. — N, 1968. 19. sz. 
11. p. 

Dindi István: Szoros kapcsolatban nép
hadseregünkkel. Honvédelmi nevelő
munka a XVIII. kerületi úttörőcsa
patoknál. — HSz, 1968. 3. sz. 65— 
67. p. 

Fodor László: A TIT hadtudományi 
szakosztályai a honvédelmi propa
ganda szolgálatában. — HSz, 1968. 
12. sz. 61—63. p. 

D[ér] L[ászló] : A hadtudományi isme
retterjesztés új programja. — HtSz, 
1968. 3. sz. 117. p. 

A hadtudományi ismeretterjesztés hely
zete és feladatai. — Népszabadság, 
1968. 99. sz. 13. p. 

Ybl Ernő: A hadtudományi ismeretter
jesztő munka tapasztalatai. — HSz, 
1968. 4. sz. 58—61. p. 

Megemlékezés a cattaroi felkelésről a 
Hadtörténeti Múzeumban. — Magyar 
Nemzet, 1968. 28. sz. 3. p. 

Az őszirózsás forradalom emlékeinek 
kiállítása a Nemzeti Múzeumban. — 
Népszabadság, 1968. 218. sz. 7. p. 

Nagy Ildikó — Pálffy Ilona — Szerda
helyi István: Lángoltak a honért. A 
magyar emlékműszobrászat kiemel
kedő alkotásaiból. Bp. Zrínyi K. 
1968. 148 p. 

Kovács Jenő: Harci emlékek között. [A 
Szovjetunió Fegyveres Erői Közpon
ti Múzeumában.] — ISz, 1968. 21. sz. 
10—12. p. 

Horváth Árpád: Nagy Péter fegyverko
vácsai. [Látogatás a leningrádi Tü
zérségi Múzeumban.] — N, 1968. 19. 
sz. 8. p. 

Régi fegyverek. [A Rákospalotai Mú
zeum gyűjteményéből.] — A Ha
záért, 1968. 27. sz. 11. p. 

Horváth Árpád: A haditérkép regénye. 
— N, 1968. 2. sz. 8. p. 
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A HADMÜVÉSZETTÖRTÉNET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK 

Bán János: Hegységben vívott támadó 
hadműveletek és harcok tapasztala
tai az első és második világháború
ban. — Ho, 1968. 6. sz. 104—111. p. 

Bojcsuk József: A helyi háborúk tanul
ságai. — N, 1968. 50. sz. 5. p. 

Bokor László: A Cold-War menetrend. 
[A hidegháború története a szovjet
állam megalakulásától kezdve.] — 
ISz, 1968. 6. sz. 26—30., 7. sz. 44—48., 
8. sz. 43—47., 9. sz. 26—29., 10. sz. 
40—42., 11. sz. 37—40., 12. sz. 38— 
40. p. 

Burger János: Orvos a harcmezőn. — 
ISz, 1968. 20. sz. 53—54. p. 

Farkas Róbert: A szárazföldi csapatok 
harca. Bp. 1968. Zrínyi K. 179 p. 
[A szerző kandidátusi disszertációja 
alapján.] 

Felei József — Steinmetz István: Rá
diótechnikai háború. Bp. Zrínyi K. 
1968. 230 p. 1 t. 

Háború, hadsereg, hadtudomány. (Irta 
és összeáll. Móricz Lajos.) Bp. Zrí
nyi K. 1968. 87 p. 

Hajma Lajos: Nyugati szakírók a há
borúról. Bp. Zrínyi K. 1968. 305 p, 

Harcászat. (Taktika.) [Irta] V. G. [Rezni-
csenko] Reznyicsenko, I. N. [Boro-
vev] Borovjev stb. (Ford. Horváth 
Zoltán, Székely Béla, Kovács József.) 
Bp. Zrínyi K. 1968. 542 p. 

Hári László: A szovjet hadügy fejlődé
se a Nagy Honvédő Háború után. — 
Hadtudományi Közlöny, 1968. 1. sz. 
104—113. p. 

Horváth János: Ernesto Che Guevara: 
A gerillaháború. [Könyvism.] — Való

ság, 1968. 1. sz. 96—97. p. 
[Il'in] Iljin, Sz. K. : Ember és háború. Az 

erkölcsi tényező szerepe a korszerű 

Hajnal Károly — Németh Ottó: Erődök 
ellen. Bp. Zrínyi K. 1968. 197 p. 
[Bibliogr. 193—195.] 

G erő László: Magyar várak. Bp. Mű
szaki K.1968. 321 p. 

Lázár István: Miként osztályozzuk a 
várakat? (A várható támadás és az 

háborúban. (Moral'nüj faktor v szov-
remennom vojne. Ford. Horváth 
Zoltán.) Bp. Zrínyi K. 1969. 162 p. 

Kovács Jenő: A szovjet hadtudomány 
kialakulása és fejlődése. — Hadtu
dományi Közlöny, 1968. 1. sz. 56— 
80. p. 

Kurucz Tibor: Az egészségügyi anyag
ellátás korszerű elveinek és rendsze
rének kialakulásáról. (A katonai 
gyógyszerészet történetéből 1914— 
1945 között.) — Horv, 1968. 2. sz. 
209—219. p. 

(Nándori Pál) : Előadás ,,A harc módját, 
a lakossággal és a hadifoglyokkal 
való bánásmódot szabályozó genfi 
egyezmények" című téma feldolgo
zásához. Bp. Zrínyi K. 1968. 19 p. 

Németh Kálmán : Nyugati nézetek a kü
lönleges hadviselésről. — BüSz, 
1968. 1. sz. 20—34. p. 

Prusa, Josef: A védelem tegnap és ma. 
(Obrana včera a dnes. Ford. Nádor 
Tibor.) Bp. Zrínyi K. 1968. 262 p. 2 t. 
[Bibliogr. 213—214. p.] 

Szemejko, L. Sz. : Előrelátás a harcban. 
(Predvidenie komandira v. boju. 
Ford. Auer Kálmán.) Bp. Zrínyi K. 
1968. 181 p. 

(Sztepanov) Sztyepanov, K. — (Riibkin) 
Ribkin, E. : Korunk háborúinak jel
lege és típusai. — Ho, 1968. 7. sz. 
6—15. p. 

Vajda Pál: Nők, akik az eget ostromol
ták. Thibletől—Tyereskováig. — Re, 
1968. 6—12. sz. 7. p. 

Várady György: Partizánharcok régen 
és ma. — ÉT, 1968. 22. sz. 1039— 
1042. p. 

Zentai Artúr: Dialektikus tagadás a 
hadügyben. Bp. 1968. Zrínyi K. 159 p. 

okszerű védekezés módozatai szerin
ti osztályozás.) — Valóság, 1968. 11. 
sz. 104—105. p. 

Németh Péter: Földvárak Szabolcs-
Szatmár megyében. — ÉT, 1968. 6. 
sz. 246—249. p. 

Németh Péter: Szabolcs és Szatmár me-
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gyek Árpád-kori (XI—XIII. századi) 
földvárai és monostorai. (A Nyíregy
házi Jósa András Múzeum évkönyve. 
10. Szerk. Csallány Dezső. Bp. Mú
zeumi Ismeretterjesztő Központ, 
1968.) 91—101. p. 1 t. 

Pereházy Károly: Kostorerődök. — ÉT, 
1968. 15. sz. 679—683. p. 

A budai vár a XV—XIX. században. A 
kiscelli Múzeum gyűjteményéből. (A 
katalógust összeáll. Seenger Ervin.) 
Bp. Egyet. ny. 1968 24 p. 
(A Budapesti Történeti Múzeum 
grafikai kiállításai 1.) 

Bogáti Péter: Bejárat a romantika felől. 
[A budai vár.] (Fiúk évkönyve 1969. 
Bp. 1968.) 29—36. p. 

Nagy Emese: Előzetes jelentés az 1964— 
1967. évi esztergomi várfeltárásokról. 
— Archaeológiai Értesítő, 1968. 1. sz. 
102—109. p. 

Mozsolics Amália: Bronzkori kardlele
tek. — Archaeológiai Értesítő 1968. 
1. sz. 61—65. p. 

Mozsolics A[mália] : Bronzezeitliche 
Edelmetallwaffen. — Acta Antiqua, 
1968. 1—4. sz. 49—55. p. 

Kemenczei Tibor: A tiszalöki bronz 
kardlelet. (A Nyíregyházi Jósa And
rás Múzeum évkönyve. 10. Szerk. 
Csallány Dezső. Bp. Múzeumi Isme
retterjesztő Központ, 1968.) 23—27. p. 

Kőhalmi Katalin, U.: A steppei nomá
dok íjászfelszerelése. Kialakulása, 
története, szerepe a hagyományban 
és folklórban. Kandidátusi értekezés. 
Bp. 1968. MTA KÉSZ soksz. 14 p. 

K[ováts] Z[oltán]: Kis enciklopédia. 
Géppuska, gépfegyver, géppisztoly, 
gépkarabély. [A haditechnika nyel
vének fejlődése.] — HtSz, 1968. 4. sz. 
144. p. 

Haditechnikai kézikönyv. (A szerk. biz. 
vezetője: Nagy István György.) Bp. 
Zrínyi K. 1968. 210 p. 2 mell. 

(Lőrincz István) : Korszerű haditechni
ka. Bp. Kossuth K. 1968. 171 p. 10 t. 

Lőrincz István: Néphadseregünk hadi
technikai fejlődése. — Hadtudomá
nyi Közlöny, 1968. 2. sz. 61—79. p. 

Szabóky Zsolt: Régi várak — mai hét
köznapok. Gyula. — ISz, 1968. 22. sz. 
32—33. p. 

Gerő László: Nagyvázsony — Kinizsi 
vár. — ÉT, 1968. 3. sz. 117—122. p. 

Szabóky Zsolt: Régi várak — mai hét
köznapok. Sárospatak. — ISz, 1968. 
19. sz. 32—33. p. 

Tóth Melinda: A sárvári vár. — Vasi 
Szemle, 1968. 1. sz. 69—74. p. 

Harrach Erzsébet, G.: A sárvári vár 
sorsa napjainkban. — Vasi Szemle, 
1968. 1. sz. 75—81. p. 

Holl Imre: Sopron városfalai. — SSz, 
1968. 4. sz. 289—302. p. 

Gergelyffy András: A várpalotai vár 
építési korszakai. 1. r. (A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 6. 
Szerk. Éri István, Veszprém, 1967.) 
259—274. p. 

Gerő László: Palota vára és a törökkori 
végvárak. (A Veszprém Megyei Mú
zeumok Közleményei. 6. Szerk. Éri 
István. Veszprém, 1967.) 279—281. p. 

Horváth Árpád: A hadirepülés évszáza
da. Bp. Zrínyi K. 1968. 227 p. 38 t. 
[Bibliogr. 225—227. p.] 

Winkler László: Magyar repülőkon
strukciók Rákostól napjainkig. 9—20. 
r. — Re, 1968. 1—12. sz. 8. p. 

Kovács Ferenc: A Magyar Tanácsköz
társaság repülőgépei. A Tanácsköz
társaság kikiáltásának 49. évforduló
jára. — Re, 1968. 3. sz. 10—11., 4. sz. 
12—13. p. 

Horváth Mihály: Két hőskor légi utasai. 
[— — egykori vöröspilóta a szovjet 
tudomány és technika 50 éves fejlő
dését bemutató kiállításon. — ISz, 
1968. 2. sz. 15. p. 

Endresz István: Közös magyar—német 
repülőgépgyártás a második világhá
borúban. — Re, 1968. 4. sz. 14. p. 

Kováts Lajos: Junkers Ju—87 „Stuka". 
— Re, 1968. 1. sz. 9. p. 

Kováts Lajos: JAK—9 (szovjet vadász
repülőgép egyes variációi.) — Re, 
1968. 3. sz. 7. p. 

Kováts Lajos: Fokker T—5 közepes 
bombázó. [1940. május.] — Re, 1968. 
9. sz. 9. p. 
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Kovát s Lajos: Tupoľjev TU—2 és válto
zatai. [Kétmotoros közepes bombá
zó.] — Re, 1968. 11. sz. 9. p. 

Sz[ücs] J[ózsef]: Híres repülőgépek. 
XLV. Fokker C. V. (A két világhá
ború közötti időszakban legnagyobb 
darabszámban épült vegyes feladatú 
harcigép.) — Re, 1968. 2. sz. 11. p. 

Sz[űcs] Jfózsaf] : Híres repülőgépek 
XLVI. Gloster „Meteor", az első „be
sorozott" sugárhajtású harcigép. — 
Re, 1968. 3. sz. 12. p. 

Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek 
XLVII. Az ANT—40 SzB—2. [Szov
jet gyorsbombázó a spanyol polgár
háborúban és a második világhábo
rúban.] — Re, 1968. 4. sz. 11. p. 

Szűcs József: Híres repülőgépek. 
XLVIII. Fairey „Swordfish", a két
szárnyú kardhal. [Angol haditenge
részeti torpedóvető, megfigyelő-fel-
derítő.] — Re, 1968. 5. sz. 10. p. 

Szűcs József: Híres repülőgépek. L. 
McDonnel XF—85 „Goblin", az elve
télt élősdi. [Kísérletek szállítható su
gárhajtású védővadász építésére.] — 
Re, 1968. 7. sz. 11. p. 

Sz[ücs] J[ózsef]: Híres repülőgépek. LI. 
PZL P—37 Los (Jávorszarvas.) [Len
gyel közepes bombavető 1939-ben.] 
— Re, 1968. 8. sz. 11. p. 

Sz[ücs Jfózsef] : Híres repülőgépek. LUI. 
Polikarpov I—15 „Csajka". [Nagy 
tűzerejű szovjet vadászgép.] — Re, 
1968. 10. sz. 11. p. 

Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek. LV. 
Micsubisi A6M, az „öngyilkos nulla". 
[A második világháború világhírű ja
pán vadászgépe.] — Re, 1968. 12. sz. 
11. p. 

Horváth Árpád : Léggömb-támadás. 
[9000 japán léggömb eredménytelen 
bevetése az USA és Kanada ellen 
1944. november 1-től.] — N, 1968. 
45. sz. 16. p. 

A MiG család. [A Mikojan — Gurevics 
repülőgép-tervezőiroda 30 éve. 
1938—1968.] — N, 1968. 9. sz. 16. p. 

Berijev sirályai. [G. M. Beriev a szovjet 
haditengerészeti légierő gépeinek fő-
konstruktora 1930-tól napjainkig. 
Irta:] L. I. — N, 1968. 29. sz. 16. p. 

Jakovlev, A(lekszandr) Sz(ergeevics) : 
Szárnyak, emberek. Egy repülőgép
tervező feljegyzései. [Cel zsizni. (2a-

piszki aviakonsztruktora.) Ford. Te-
rényi István, Nyírő József.] Bp. Kos
suth K. — Zrínyi K. 1968. 576 p. 7 t. 

Lőrincz István : A tacsankától . . . a ra
kétáig. [A szovjet hadsereg technikai 
színvonalának öt évtizedes hatalmas 
fejlődése.] — Ho, 1968. 3. sz. 110— 
118. p. 

Körmendy István: A szovjet rakéta
technika története — N, 1968. 3. sz. 
4. p. 

Nagy Ernő: Rakétajárművek. Bp. Tán
csics K. 1968. 216 p. 

Vajda Péter: A rakéta atompajzs és 
megalkotói. Bp. Zrínyi K. 1968. 37 p. 

Lőrincz István — Poór István : Páncélo
sok reneszánsza. Bp. Zrínyi K. 1968. 
235 p. 

K[örmendy] I[stván]: Lövészek páncél
ban. [A páncélozott kerekes harc
járművek az első világháborútól 
napjainkig.] — N, 1968. 35. sz. 16. p. 

19-es páncélvonatot rekonstruálnak. — 
Pártélet, 1968. 9. sz. 56. p. 

A legendás T—34-es. A Szovjet Hadse
reg 50 éves születésnapjára. — HtSz, 
1968. 1. sz. 26—27. p. 

Horváth Árpád: Kétéltűek krónikája. 
— N, 1968. 25. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: A gépkocsi regénye. 
Bp. Zrínyi K. 1968. 406 p. 

Endresz István: ösi kultúrák felderí
tése a levegőből. Amit a régészet a 
légi felderítésnek köszönhet. — Re, 
1968. 8. sz. 12—13. p. 

Horváth Árpád: Emlékezzünk régiek
r ő l . . . A „titokzatos" M-tengeralatt-
járók. [Tengeralattjáró-csatahajók az 
első és a második világháborúban.] 
— HtSz, 1968. 3. sz. 117—118. p. 

Horváth Árpád: Könnyűbúvárok a há
borúban. (1941—1945.) — N, 1968. 
8. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: Háború a hullámokon. 
(Radarháború 1941—1942-ben Né
metország és Anglia között.) — N, 
1968. 28. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: Hogyan tűnt el az első 
Kennedy fiú? [Kísérlet a „Hoch
druckpumpe" fedőnevű új fegyver 
elpuszítására 1944-ben Calais közelé
ben.] — N, 1968. 29. sz. 4—5. p. 

Endresz István: A latin-amerikai álla
mok légierői. Argentina. — Re, 1968. 
12. sz. 12—13. p. 
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A HÍRSZERZÉS ÉS KÉMKEDÉS TÖRTÉNETE 

Kémek és kémelhárítók. K. Raszpevin 
szovjet újságíró cikkéből a szovjet 
állambiztonsági szervek 50. évfordu
lója alkalmából. — Ország Világ, 
1968. 2. sz. 6—7. p. 

A titkos háborúk történetéből. A per
zsaszőnyeg-akció. [Churchill, Roose
velt és Sztálin likvidálásának terve 
1943 novemberében a teheráni kon
ferencia alkalmából.] — BüSz, 1968. 
1. sz. 90—94. p. 

A titkos háborúk történetéből. Angol 
pilóták hazaszöktetésének megszer
vezése. [„Egérút" Franciaországban.] 
— BüSz, 1968. 2. sz. 67—71. p. 

A titkos háborúk történetéből. A Kár
pátokban levő diverzáns csoport fel
számolása. [A dél-Ciklon akció.] — 
BüSz, 1968. 3. sz. 74—79. p. 

A titkos háborúk történetéből. Lengyel 
ellenállók V 1-et zsákmányolnak. A 
„Whitehall Operation". — BüSz, 
1968. 4. sz. 73—77. p. 

A titkos háborúk történetéből. Az an
gol hírszerzés és a francia ellenállás 
közös akciói. — BüSz, 1968. 5. sz. 

Haán Lajos: Békéscsaba története. 
[Kiad. a] (Békéscsabai Rózsa Ferenc 
Gimnázium és Szakközépiskola.) 
[Békéscsaba, 1968.] 106 p. 
(Bibliotheca Bekesiensis 2.) 

Nagy Béla: Történelmi sorsfordulók a 
dunavecsei járásban. [Dunavecse, 
Járási Könyvtár, 1968.] 256 p. 

Implom József: Gyula város története. 
(1214—1964) Gyula, Városi Tanács, 
1968. 53 p. 5 t. 

Kozák Károly: Adatok Kacs történeté
hez. (A Herman Ottó Múzeum év
könyve. 7. Szerk. Komáromy József. 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 
1968.) 231—266. p. 

Farkas Gábor : Nagykarácsonyszállás 
története. — Fejér Megyei Szemle, 
5. köt. 1968. 163—172. p. 

Csermely Tibor: Adatok a Szabolcs-
Szatmár megyei Nyírbogdány község 

74—78. p. 
A titkos háborúk történetéből. Parti

zánakciók a partraszállás támogatá
sára. — BüSz, 1968. 6. sz. 79—83. p. 

A titkos háborúk történetéből. A fran
cia ellenállási mozgalom és az angol 
titkosszolgálat együttműködése tör
ténetéből. — BüSz, 1968. 7. sz. 79— 
82. p. 

A titkos háborúk történetéből. A „Skor
pió" fedőnevű csoport felkészítése a 
diverzániskolán. — Ügynök vissza
fordítása és a diverzánsiskola likvi
dálása Lublinban. — BüSz, 1968. 8. 
sz. 71—76., 9. sz. 65—69. p. 

A titkos háborúk történetéből. Az 
„Északi-sark" akció (Az angol Spe
ciális Végrehajtó Szolgálat Holland 
Tagozatának a tevékenysége.) — 
BüSz, 1968. 10. sz. 76—79. p. 

A titkos háborúk történetéből. Gyé
mántcsempészek a nácik szolgálatá
ban. — BüSz, 1968. 11. sz. 72—78. p. 

A titkos háborúk történetéből. A 
„Griff" akció. [Skorzeny ardenni vál
lalkozásának kudarca.] — BüSz, 1968. 
12. sz. 79—83. p. 

történetéhez. — Szabolcs-Szatmári 
Szemle, 1968. 1. sz. 63—67. p. 

Halasi Andor: Pest és harcterei törté
netéből. — Látóhatár, 1968. 3—4. sz. 
231—242. p. 

Kende János — Gecsényi Lajos: A 
munkásmozgalom kezdetei Szatmá-
ron. (Jócsák Kálmán emlékirataiból.) 
— Szabolcs-Szatmári Szemle, 1968. 
4. sz. 

Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott em
lékekben. 1222—1945. (összeáll, és 
magy. szöveg: . A középkori la
tin szöveget ford. Kristó Gyula.) 
Szeged, Városi Tanács, Szegedi ny. 
1968. 357 p. 

Farkas Gábor: Székesfehérvár ősi zász
laja és a díszpolgárság eredete. — 
Fejér Megyei Szemle, 4. köt. 1967. 
196—200. p. 

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 
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MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 
A HONFOGLALÁSTÓL A 19. SZAZADIG 

Magyar történelmi kronológia. Az ős
történettől 1966-ig. Segédkönyv a 
magyar történelem tanulmányozásá
hoz. Szerk. Gunst Péter. Bp. Tan-
könyvk. 1968. 415 p. 

Kóródi András: Merseburg. Egy ezer
éves csata emlékei. — Magyar Nem
zet, 1968. 17. sz. 10. p. 

Győrffy György: Egy ezredik évforduló 
elé. (I. István király.) — Népszabad
ság, 1968. 195. sz. 6—7. p. 

Fügedi Erik: A telekkatonaság kérdése 
a középkorban. (A magyar hivatalos 
statisztika történetéből. Bp. [Soksz.] 
1968.) 293—298. p. 

Magyar történeti szöveggyűjtemény. 
II/2. II/2. 1526—1790. Szerk. Sinko-
vics István. Bp. Tankönyvk. 1968. 
2 db. 

Fekete Imre: A „törökök atyja", Musz-
tafa Kemál. — ÉT, 1968. 45. sz. 
2144—2147. p. 

Dolmányos István: Szkander bég halá
lának 500. évfordulójára. — Népsza
badság, 1968. 13. sz. 7. p. 

Kováts Andor: A mohácsi ütközet 1526-
ban. — N, 1968. 28. sz. 6. p. 

Nemeskürty István: Ez történt Mohács 
után. Tudósítás a magyar történelem 
tizenöt esztendejéről. 1526—1541. (2. 
kiad.) Bp. Szépirodalmi K. 1968. 
309 p. 

Szántó Imre: A török sereg elvonulása 
Eger alól 1552-ben. — HK, 1968. 2. 
sz. 261—280. p. 

Ruzsás Lajos: A dunántúli védelmi vo
nal és a paraszt-polgári fejlődés a 
XVI—XVII. században. Bp. Akad. 
ny. 1968. 30 p. (Klny.: MTA Dunán
túli Tudományos Intézet. Értekezé
sek 1967—1968.) 

Bende Lajos: Sziget 1556. évi ostroma. 
— HK, 1968. 2. sz. 281—310.p. 

Réthly Antal: Pethő János levele Szi
getvár és Gyula eleséséről 1566-ból. 
— SSz, 1968. 3. sz. 275—277. p. 

Prokopp Gyula: Veszprém visszafogla
lásának négyszázadik évfordulójára. 
(A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei. 6. Szerk. Éri István. 
Veszprém, 1967.) 283—285. p. 

Borsi Darázs József: Várpalota kapitá
nya. (Thury György.) — ISz, 1968. 
2. sz. 44—45. p. 

Ujabb adatok az egri vitézek és Loson-
czy Anna közötti viszályhoz. (Adalé
kok az egri végvári katonaság hely
zetéhez 1588-ban.) (Közread.: Spá-
czay Hedvig.) — HK, 1968. 2. sz. 
341—363. p. 

Jenéi Ferenc: Az ecsedi Báthoriakról. 
(A Nyíregyházi Jósa András Mú
zeum évkönyve. 10. Szerk. Csallány 
Dezső. Bp. Múzeumi Ismeretterjesz
tő Központ, 1968.) 103—107. p. 

Benda Kálmán: Adalékok Wathay Fe
renc életéhez. [A bécsi Hadilevéltár 
1600—1609. közötti irataiból adatok.] 
— Irodalomtörténeti Közlemények, 
1968. 2. sz. 211—213. p. 

Béres András: Bocskai (István) katonái. 
(Fiúk évkönyve 1969. Bp. 1968.) 56— 
60. p. 

Zimányi Vera: Az 1610—1630-as évek 
problémái. — TSz, 1968. 1—2. sz. 
133—140., 155—156. p. 

Horváth-Izsépy Edit: Ibrányi Mihály 
váradi kapitány szerepe Bethlen Is-
ván 1636. évi felkelésében. (Az Egye
temi Könyvtár évkönyvei. 4. 
Szerk. Mátrai László, Tóth András, 
Vértesy Miklós, Bp. Szegedi ny. 1968. 
369 p.) 

Kiss Ákos: A XVII. századi Győr két 
nevezetes katonája, a két Miskey Ist
ván. (Arrabona. 10. A Győri Múzeum 
évkönyve. Szerk. Uzsoki András, 
Győr, Xantus János Múzeum, 1968.) 
93—104. p. 

Szilágyi Ferenc: Főnixmadár. Zrínyi 
(Miklós), a költő és hadvezér. Bp. 
Móra K. 1968. 260 p. 8 t. 
(Nagy emberek élete.) 

Kováts Andor: Budavár bevétele 1686-
ban. — N, 1968. 38. sz. 10. p. 

G erő Győző: Törökvilág Magyarorszá
gon. (A magyar régészet regénye. 
Szerk. Szombathy Viktor, Bp. Pano
ráma, Kossuth ny. 1968. 319 p.) 

Jenéi Károly: Székesfehérvár a török 
uralom megszűnése után, 1688—1690 
között. — Fejér Megyei Szemle, 5. 
köt. 1968. 173—191. p. 

Hegyi Klára: A magyarországi török 
uralom hatásai. — Világosság, 1968. 
1. sz. 28—34. p. 
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Dávid Zoltán: Adalékok a török hadjá
ratok okozta népességi veszteségek
hez. (A magyar hivatalos statisztika 
történetéből. Bp. [Soksz.] 1968.) 288— 
292. p. 

Csima János: Hadkiegészítés a demog
ráfia tükrében a XVIII. századi Ma
gyarországon. (A magyar hivatalos 
statisztika történetéből. Bp. [Soksz.] 
1968.) 280—287. p. 

Perjés Géza: A katonai szempont ura
lomra jutásának kérdése a XVIII. 
századi HabsburgHbirodalmi nép
számlálásokban. (A magyar hivata
los statisztika történetéből. Bp. 
[Soksz.] 1968.) 267—279. p. 

Várkonyi Ágnes, R.: A kuruckor hősei. 
3. kiad. Bp. Gondolat, 1968. 277 p. 

Várkonyi Ágnes, R.: Két pogány közt 
A [II.] Rákóczi [Ferenc]-szabadság
harc története. Bp. Móra K. 1968. 
159 p. 4 t. 
(Képes történelem.) 

Andics Erzsébet: 1848—1849. Tanulmá
nyok. Bp. Kossuth K. 1968. 534 p. 

Márkus István: Forradalom és szabad
ságharc. 1848—1849. (2. kiad.) Bp. 
Móra K. 1968. 159 p. 2 t. 
(Képes történelem.) 

Urbán Aladár: Az 1848-as sajtó tör
ténetéhez. Okmányok és adatok. 
— Irodalomtörténeti Közlemények, 
1968. 2. sz. 221—131. p. 

Urbán Aladár: Az 1848. május 10-i ka
tonai vérengzés a budai várban; — 
HK, 1968. 1. sz. 71—94. p. 

Kopasz Gábor: A veszprémi nemzet
őrök szerepe 1848-ban a baranyai 
Dráva-vonal védelmében. (A Veszp
rém Megyei Múzeumok Közlemé
nyei. 5. Szerk. Éri István. Veszprém, 
1966.) 259—270. p. 

K[őhegyi] M[ihály]: Kopasz Gábor: A 
veszprémi nemzetőrök szerepe 1848-
ban a baranyai Dráva-vonal védel
mében. (Veszprém Megyei Múzeu
mok Közleményei, 5. Veszprém, 
1966. 259—269. p.) [Ism.] — HK, 1968. 
4. sz. 699. p. 

Horváth Árpád: A Tolna megyei 
1848-as szabadságharcosok nyomá
ban. (Tanulmányok Tolna megye 
történetéből. Kiad.: Tolna megyei 

Váradi Sternberg János: Forgách Si
mon kuruc tábornagy emlékiratai. 
— Sz, 1968. 5—6. sz. 1038—1074. p. 

Détshy Mihály: A sárospataki vár pusz
tulása 1702—1703. (A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve. 7. Szerk. Komá-
romy József. Miskolc, Herman Ottó 
Múzeum, 1968.) 101—106. p. 

Borsi Darázs József: A rege igazi hősei. 
[Csobánc védelme a labancok ellen.] 
— ISz, 1968. 11. sz. 50. p. 

Szombathy Viktor: Kuruc idők. (A ma
gyar régészet regénye. Szerk. Szom-
bathv Viktor. Bp. Panoráma, Kos
suth ny. 1968. 319 p.) 

Kováts Andor: A Győr melletti ütközet 
1809. június 14-én — N, 1968. 45. sz. 
10. p. 

Wass Pál: Fegyver alatt. Naplójegyze
tek. Sajtó alá rend., a bev. tanul
mányt és a jegyzeteket írta: Csetri 
Elek. Bukarest, Irodalmi K. 1968. 
409 p. 24 t. 

Tanács Levéltára. 1. Szerk. Puskás 
Attila, Szekszárd, Szekszárdi ny. 
1968. 248 p. 15 t.) 

Móra Magda: Fejér megye hűségnyilat
kozata Kossuth Lajos kormányzó
nak. — Fejér Megyei Szemle, 5. köt. 
1968. 198—200 p. 

Földes Mihály: Hajnal Pákozdon. Bp. 
Zrínyi K. 1968. 415 p. 

Földes Mihály: A pákozdi hősök nyo
mában. — N, 1968. 39. sz. 9. p. 

Urbán Aladár: „Lamberg szívében kés, 
Latour nyakán köté l . . . " — ÉT, 1968. 
40. sz. 1891—1895. p. 

Deák Gábor: Az 1848/49-es szabadság
harc felsőtiszai eseményeinek szer
vezési és gazdasági kérdései a kor
mánybiztosi iratok alapján. (Törté
nelmi évkönyv. Kiad. a Magyar Tör
ténelmi Társulat, Borsod-Zempléni 
Csoport. 2. köt. Miskolc, Borsodm. 
ny. 1968. 400 p.) 

Kováts Andor: Az isaszegi ütközet 1849. 
április 6-án. — N, 1968. 49. sz. 10. p. 

Ari Ferenc: Woroniecki ezredes. [A len
gyel lovas légió a magyar szabad
ságharcban.] — N, 1968. 1. sz. 4. p. 

Az intervenciós cári hadsereg tisztjei
nek és katonáinak rokonszenve 1849-
ben a magyar szabadságharc iránt. 

AZ 1848—1849. ÉVI SZABADSÁGHARC 
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(Ujabb adalékok.) — Sz, 1968. 3—4. 
sz. 558—561. p. 

Karasszon Dénes: A 104. honvéd zászló
alj főorvosának orvosi naplója. — 
Orvostörténeti Közlemények, 1968. 
44. sz. 109—116. p. 

Gál István: W[alter] S[avage] Landor, 
Kossuth és a szabadságharc angol 
költője. — Filológiai Közlöny, 1968. 
1—2. sz. 19—28. p. 

Landor, W falter] Sfavage] magyar tár
gyú és vonatkozású írásainak jegy
zéke és eredeti szövege. [Közread.] 
Gál István. — Filológiai Közlöny, 
1968. 1—2. sz. 28—48. p. 

Proszt János: „Egy magyar hadvezér 
mint chemikus". Than Károly cikke 

Niederhauser Emil: A Kossuth-emigrá-
ció és az európai szabadságmozgal
mak. — Magyar Nemzet, 1968. 105. 
sz. 4. p. 

Lukács Lajos: (Giuseppe) Garibaldival 
a szabadságért. Dunyov István élete 
és működése. 1816—1889. Bp. Gondo
lat, 1968. 330 p. 20 t. 1 térk. 

Eöry Éva: Palermótól Pest;-Budáig. — 
ÉT, 1968. 11. sz. 483—487. p. 

Diószegi István: A kiegyezés — magyar 
szemszögből. — Valóság, 1968. 1. sz. 
17—26. p. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia első 
véderőtörvény-tervezetét tárgyaló 

Diószegi István: A világháború, ami
lyennek ma látjuk. — Kortárs, 1967. 
12. sz. 1967—1973., 1968. 1. sz. 114— 
121. p. 

Jemnitz János: Háborúellenes erőfeszí
tések a nemzetközi munkásmozga
lomban Zimmerwald után (1915— 
1916.) — TSz, 1968. 4. sz. 373—400. p. 

Szokolay Katalin: A lengyel kérdés 
Magyarországon az első világháború 
idején. — MTA Filozófiai és Törté
nettudományi Osztályának Közlemé
nyei, 1968. 2—3. sz. 211—220. p. 

A lélektani hadviselés az első világhá
borúban. — BüSz, 1968. 8. sz. 77— 
81. p. 

Görgey Arthurról. — Magyar Kémi
kusok Lapja, 1968. 1. sz. 10—11. p. 

Burger János: A szabadságharc hajója. 
— ISz, 1968. 16. sz. 34—35. p. 

Péter László: Kossuth Lajos azt üzen
t e . . . A Kossuth-nóta története. — 
Magyar Hírlap, 1968. 143. sz. 4. p. 

Jubileumi ünnepségek Fejér megyében. 
A magyar szabadságharc 120 éves 
évfordulójára. — Népszabadság, 
1968. 210. sz. 6. p. 

Koszorúzások a 48-as csatatereken. — 
Magyar Hírlap, 1968. 138. sz. 5. p. 

Október hatodikára emlékezve. — Nép
szabadság, 1968. 235. sz. 4. p. 

konferencia jegyzőkönyve. (Felvéte
tett Budán, 1868, április 18—29. kö
zött.) [Közli:] (Papp Tibor.) — HK, 
1968. 4. sz. 703—724. p. 

Károlyi Mihály: Az új Magyarországért. 
Válogatott írások és beszédek. 1908— 
1919. (Vál., szerk., jegyz. Litván 
György.) Bp. Magvető, 1968. 557- p. 

Merényi László: Háborúellenes és de
mokratikus mozgalmak Csongrád és 
Csanád megyékben 1912—1913 folya
mán. (A Móra Ferenc Múzeum Év
könyve 1966—1967. Szerk. Bálint 
Alajos. 1—2. köt. Szeged, Szegedi ny. 
1968. 280 p.) 

Szilágyi Lajos: Gáztámadás a Monte 
San Michelén 1916. évben. (Vissza
emlékezés.) — HK, 1968. 2. sz. 311— 
314. p. 

H[orváthJ J[ános]: Zuhanó bombázók! 
[Az első zuhanóbombázás végrehaj
tója Kiss József volt 1917 őszén az 
olasz harctéren.] — Re, 1968. 5. sz. 
4. p. 

Szabó László: Az első világháború er
dős-hegyes terepen vívott támadó 
hadműveleteinek tapasztalataiból. — 
HK, 1968. 2. sz. 240—260. p. 

Szabó László: Támadó hadművelet he
gyes terepen. (Caporetto 1917 októ
ber.) — Ho, 1967. 12. sz. 104—110. p. 
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Kulcsár Béla: Hozzászólás Szabó 
László: Támadó hadművelet hegyes 
terepen c. cikkéhez. — Ho, 1968. 6. 
sz. 11—113. p. 
Szabó László: Válasz a hozzászólás
ra. — Ho, 1968. 6. sz. 113—114. p. 

Baktai Ferenc: Tüzet szüntess! Fegy
verszünet az olasz fronton. — Nép
szava, 1968. 259. sz. 2. p. 

Balázs György: Tőrdöfés hátulról. Egy 
legenda igaz története. — Világosság, 
1968. 12. sz. 732—735. p. 

Kemény István: Ma ötven éve. A német 
hadsereg fekete napja. — Magyar 
Nemzet, 1968. 190. sz. 5. p. 

Kemény István: Ma ötven éve: Bulgá
ria letette a fegyvert és békét kért. 
— Magyar Nemzet, 1968. 225. sz. 5. p. 

Kemény István: Ma 50 éve: összeomlik 
a front. — Magyar Nemzet, 1968. 
252. sz. 5. p. 

Jakus Lajosné: Sok nyelven, egy szív
vel. (A Győri Ágyúgyár története 
1915—1919 között.) — Pártélet, 1968. 
10. sz. 14—15. p. 

Lehoczky Alfréd: Az ózdi gyár hely
zete és a munkásmozgalom kialaku-

Hajdú Tibor: Adatok a Nagy Október 
magyarországi hatásához. — MTA 
Filozófiai és Történettudományi Osz
tályának Közleményei, 1968. 2—3. sz. 
121—129. p. 

Siklós András: Velikaja Oktjabr'szkaja 
Szocialiszticseszkaja Revoljucija i 
Vengrija. (Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Ro
lando Eötvös nominatae. Sectio his-
torica. Tom. 10. Bp. Áll. ny. 1968. 
176 p.) 

Dénes Béla: Az 1917-es oroszországi 
forradalmak visszhangja Pécsett és 
Baranyában. (A Pécsi Tanárképző 

Siklós András: Cattaro — 1918. — Nép
szabadság, 1968. 26. sz. 4—5. p. 

Péczely László: Vörös zászló az árboco
kon. (A cattaroi tengerészfelkelés, 
1918. február 1-én.) — N, 1968. 5. sz. 
6—7. p. 

lása az első világháború időszaká
ban. (1914—1918.) (Történelmi év
könyv. Kiad. a Magyar Történelmi 
Társulat, Borsod-Zempléni Csoport. 
2. köt. Miskolc, Borsodm. ny. 1968. 
400 p.) 

Farkas Gábor: A forradalmi válság ér-
lelődése Fejér megyében az első vi
lágháború idején. — Fejér megyei 
Hírlap, 1968. szeptember 29., októ
ber 1. 

Puskás Attila: A forradalom érése Tol
na megyében az első világháború 
alatt. (Tanulmányok Tolna megye 
történetéből. Kiad.: Tolna megyei 
Tanács Levéltára. 1. Szerk. Puskás 
Attila. Szekszárd, Szekszárdi ny. 
1968. 248 p. 15 t.) 

Jemnitz János: „Rohanunk a forrada
lomba". — A magyar szociáldemok
raták és a háború. — ÉT, 1968. 41. sz. 
1940—1942. p. 

Andrássy Antal: „Vége az ötéves hábo
rúnak". — Somogyi Néplap, 1968. 
szeptember 29. 

„Rengj csak, Föld!" [Dokumentumgyűj
temény.] Közread. Remete László. 
Bp. Kossuth K. 1968. 337 p. 

Főiskola tudományos közleményei. 
Tom. 12. 1968. Ser. 4. Historica. 1967. 
október 12—13-án . . . rend. tudomá
nyos ülésszak anyaga. Szerk. Wéber 
Mihály. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 
175 p.) 

Nagy József: A Nagy Októberi Szocia
lista forradalom hatása Heves me
gyében. (A Pécsi Tanárképző Főis
kola tudományos közleményei. Tom. 
12. 1968. Ser. 4. Historica. 1967. októ
ber 12—13-án . . . rend. tudományos 
ülésszak anyaga. Szerk. Wéber Mi
hály. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1968. 
175 p.) 

„Adósa maradtam a monarchiának". 
Beszélgetés dr. Vajda Zsigmonddal, 
30 magyar tengerész védőjével. [ír
ta:] Sz. E. [A cattaroi matrózok egy
kori védőjének visszaemlékezése.] — 
Tolna megyei Népújság, 1968. ápri
lis 27. 

A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 
MAGYARORSZÁGI HATÁSA 

AZ 1918—1919. EVI FORRADALMI ESEMÉNYEK 
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Farkas Márton: Katonai felkelés Pé
csett 1918 májusában. — HK, 1968. 
3. sz. 417—428. p. 

Farkas Márton: Katonai felkelések a 
békéért. (1918. május 20-i pécsi ka
tonai felkelés.) — Népszabadság, 
1968. 117. sz. 4. p. 

Farkas Márton: Katonai felkelés Pé
csett 1918 májusában. [Az előzmé
nyekről és az események részletes 
adatai.] — Dunántúli Napló, 1968. 
május 16, 17, 18. 

ötven éve. (Pécsi katonák pünkösdi lá
zadása, 1918. május 20-án.) — Párt
élet, 1968. 6. sz. 45. p. 

Thiery Árpád: A Hatosok lázadása. Az 
1918-as pécsi „piros pünkösd", — Je
lenkor, 1968. 5. sz. 389—396. p. 

Baktai Ferenc: Pécsi pünkösd, 1918. — 
Népszava, 1968. 116. sz. 3. p. 

Lehoczky Alfréd: A júniusi sztrájk. — 
1918-ban történt. [A MÁV-gépgyári 
sztrájk hatása Miskolcon és Borsod 
megyében.] — Északmagyarország, 
1968. június 30. 

A Politikai Bizottság 1968. július 25-i 
határozata az 1918-as polgári demok
ratikus forradalom, a KMP megala
kulása és a Magyar Tanácsköztársa
ság 50. évfordulójának ünnepségeire. 
— Pártélet, 1968. 8. sz. 10—14. p. 

Megemlékezés a Parlamentben a polgá
ri demokratikus forradalom 50. év
fordulóján. — Népszava, 1968. 256. 
sz. 1—3. p. 

Forradalmak kora. Módszertani tájé
koztató az őszirózsás forradalom, a 
KMP és a KIMSZ megalakulása, a 
Magyar Tanácsköztársaság kikiáltá
sa 50. évfordulójának megünneplésé
re, [írták:] (Bujdosó Dezső, Csánk 
István stb.) [Bp.] A MNKK Módszer
tani Osztálya, 1968. 188 p. 4 t. 
[A tartalomból: A Magyar Tanács
köztársaság fegyveres ereje: a Vö
rös Hadsereg. Előadásvázlat. 36— 
41. p.] 

Jubileumi ünnepségek. 1918—1919. Út
mutató az 1918. évi magyar polgári 
forradalom, a KMP megalakulása és 
a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
50. évfordulója megünnepléséhez. 
(Szerk. Dombrády Loránd. Pelejtei 
Tibor, Rácz Zoltán. Utánny.) Bp. Há
zi soksz. 1968. 22 p. 
[Bibliogr. a fejezetek végén.] 

Sánta Ilona: Élő hagyományok. (1918— 
1919 örökségének megismerése és tu

datosítása.) — Pártélet, 1968. 3. sz. 
8—12. p. 

Hajdú Tibor: Az 1918-as magyarországi 
polgári demokratikus forradalom. 
[Közread.] (A MSZMP KB Párttör
téneti Intézete.) Bp. Kossuth K. 
1968. 471 p. 
[Bibliogr. 401—457. p.] 

Óvári Miklós: Az Őszirózsás forrada
lom. — Pártélet, 1968. 10. sz. 3—6. p. 

Mód Aladár: Az 1918-as októberi forra
dalom jellege és ellentmondásai. , 
Történelem, 8. sz. 1968. 3—48. p. 

Hajdú Tibor: Az osztály viszony ok né
hány kérdéséről az 1918—1919-es 
forradalmakban. — Történelem, 8. 
sz. 1968. 78—97. p. 

Kővágó László: A nemzetiségi kérdés 
1918—1919-ben. — Történelem, 8. sz. 
1968. 98—122. p. 

Dósa Rudolf né: A MOVE megalakulása 
és tevékenysége az 1918-as polgári 
demokratikus forradalom időszaká
ban. — HK, 1968. 3. sz. 464—485. p. 

Mészáros Ottó: Szóval és fegyverrel a 
proletariátusért. (Jakab Rudolf elv
társ visszaemlékezése az 1918/19-es 
eseményekre.) — Pártélet, 1968. 10. 
sz. 7—9. p. 

Erényi Tibor: Az 1918 októberi polgári 
demokratikus forradalom ötvenedik 
évfordulójára. — Társadalmi Szem
le, 1968. 10. sz. 37—42. p. 

Erényi Tibor: 1918 októbere a magyar 
történelemben. — Népszabadság, 
1968. 253. sz. 4. p. 

Farkas Márton: Hazamegyünk és ott
hon harcolunk. — Magyar Nemzet, 
1968. 255. sz. 5. p. 

Farkas Márton: Katonatömegek a for
radalom útján. — Magyar Nemzet, 
1968. 296. sz. 5. p. 

K[emény I [stván] : Ma ötven éve. Véres 
hónap a háború után. — Magyar 
Nemzet, 1968. 266. sz. 5. p. 

Soós Gyula: Vége a háborúnak, éljen a 
forradalom! (Emlékezés az 1918-as 
őszirózsás forradalomra.) — HSz, 
1968. 4. sz. 80—81. p. 

Siklós András: 1918 október. A monar
chia felbomlása és a magyar forra
dalom. — Népszabadság, 1968. 248. 
sz. 4—5. p. 

Rényi Péter: Történelem — nem több 
és nem kevesebb. — Népszabadság, 
1968. 256. sz. 6—7. p. 
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Árokay Lajos: Az 1918-as októberi for
radalom. — Ho, 1968. 10. sz. 14— 
23. p. 

Mátrai Ferenc: Az „őszirózsás" forrada
lom. — Tisztképzés, 1968. 3. sz. 13— 
19. p. 

Az őszirózsás forradalom. — HSz, 1968. 
10. sz. 1—3. p. 

Őry Károly: Az „őszirózsás" forrada
lom. — N, 1968. 40. sz. 11. p. 

Kahána Mózes: Mindenki forradalma. 
— Népszabadság, 1968. 216. sz. 9. p. 

Gecsényi Lajos — Surányi Róbert: Do
kumentumok a forradalomról. — 
Népszabadság, 1968. 256. sz. 7. p. 

Győri József: A „Lánchídi csata". (Ka
pás Eta közlése.) — Pártélet, 1968. 
10. sz. 10—11. p. 

Gárdos Miklós: A lánchídi csata. — Ma
gyar Hírlap, 1968. 167. sz. 5. p. 

A városparancsnok letartóztatása. [Ir
ta:] B. I. — N, 1968. 43. sz. 9. p. 

Máté György: Történetkutatás, tömeg
mozgalom. — Népszabadság, 1968. 
210. sz. 1. p. 

Máté György: 1918. Polgári demokrati
kus forradalom. — Népszabadság, 
1968. 211—241. sz. 6. p. 

Molnár Géza: A monarchiától a köz
társaságig. — Magyar Hírlap, 1968. 
152—189. sz. 

A[ndrássy] A[ntal] : így született meg a 
köztársaság. — Somogyi Néplap, 
1968. november 17. 

Baktai Ferenc: Köztársaság. — Népsza
va, 1968. 269. sz. 3. p. 

Pamlényi Ervin: Magyar köztársaság. 
— Magyar Nemzet, 1968. 269. sz. 5. p. 

László Miklós: Krónika 1918-ból. — 
Esti Hírlap, 1968. 224. sz. 3., 236. sz. 
3., 248. sz. 3., 255. sz. 3., 256. sz. 3., 
257. sz. 3. p. 

Gárdos Miklós: A forradalom fényképe. 
— Magyar Hírlap, 1968. 169. sz. 4— 
5. p. 

Sterl István — Szabó Ferenc: Segéd
anyag „Az 1918 októberi polgári de
mokratikus forradalom és a Magyar 
Tanácsköztársaság" c. diafilmhez. — 
Történelem, 8. sz. 1968. 277—293. p. 

Megnyílt a Károlyi palotában az őszi
rózsás forradalom emlékkiállítás. — 
Magyar Nemzet, 1968. 255. sz. 4. p. 

1918 október. A „házigazda" otthoná
ban. Kiállítás az őszirózsás forrada
lomról. — Esti Hírlap, 1968. 250. sz. 

4. p. 
Baktai Ferenc: A fény keletről jön. 

[Forradalmi eszméket terjesztenek a 
hazatért hadifoglyok.] — Népszava, 
1968. 262. sz. 2. p. 

Zágoni Ernő: A KMP megalakulásának 
50. évfordulójára. — Ho, 1968. 10. sz. 
3—13. p. 

ötvenéves a Párt. (Irta és szerk. Csatá
ri Dániel, Esti Béla.) Bp. Kossuth K. 
1968. [97] lev. 

Németh István: ötven éve alakult a 
Kommunisták Magyarországi Pártja. 
— Vasi Szemle, 1968. 4. sz. 481— 
484. p. 

Kékesdi Gyula: Lapok a párt történe
téből. — Népszabadság, 1968. 269— 
279. sz. 6. p. 

Zentai Artúr: Történelmünk első szo
cialista forradalma. — HSz, 1968. 
8. sz. 88—93. p. 

Rózsa Károly : Évfordulóra. — Tisztkép
zés, 1968. 3. sz. 3—9. p. 

Lenin, Vladimir] Ifl'ics] : — levelei Kun 
Bélához. [Közread.] M. J. Trus. Ford. 
Molnár Sándor. — Jászkunság, 1968. 
1. sz. 1—7. p. 

Gábor Sándorné: Üzenetek szikratáv
írón. Üj dokumentumok Tanács-Ma
gyarország és Szovjet-Oroszország 
kapcsolatáról. — Népszabadság, 1968. 
68. sz. 4—5. p. 

Százharminchárom nap. 1—13. rész. 
[Eseménynaptár. A Magyar Tanács
köztársaság 133. napja a korabeli na
pilapok tükrében.] — Ország Világ, 
1968. 40—52. sz. 10—11. p. 

Gecsényi Lajos: Törvényszéki és 
ügyészségi iratok, mint a Tanácsköz
társaság történetének forrásai. — 
PK, 1968. 1. sz. 1—55. p. 

Életre kelt történelem. [A pasaréti film
archívum tanácsköztársasági gyűjte
ménye, írta:] B. L. — ISz, 1968. 6. sz. 
2—5. p. 

(Borbély Sándor) : Tanácsköztársasági 
kör. Olvasókönyv a kör résztvevői 
számára, (összeáll, és szerk. — —.) 
Bp. Ifj. Lapk. 1968. 159 p. 

Nagy Zsuzsa, L.: Az „orosz kérdés" és 
Magyarország a párizsi békekonfe
rencián. — A MTA Filozófiai és Tör
ténettudományi Osztályának Közle-
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menyei, 1968. 16. köt. 2—3. sz. 221— Szerk. Tokody Gyula. Debrecen, Al-
230. p. földi ny. 1968. 153 p.) 

Fellner, Fritz: Zur Frage der Pariser 
Friedenskonferenz. (Acta Universita-
tis Debreceniensis de Ludovico Kos
suth nominatae. Series historica. 7. 
Egyetemes történeti tanulmányok. 2. 

Kemény István: A forradalom győz a 
vidéken is. — Magyar Nemzet, 1968. 
261. sz. 5. p. 

Igaz Sándor: Dr. Doktor Sándor tevé
kenysége [BaranyaJ megyében. — A 
Nemzeti Tanács elnöke [1918—1921 
közötti tevékenységéről.] — Dunán
túli Napló, 1968. november 7. 

Szabó Ferenc—Vass István G. : Békés 
megye 1918—1919-ben. Válogatott 
dokumentumok. Békéscsaba, Bé-
késm. ny. 1968. 117 p. 
(Békés Megyei Levéltár. Forráskiad
ványok . . . 2.) 

Sass Ervin: A Tanácsköztársaság ki
kiáltása és az első napjai Békéscsa
bán. — Békési Élet, 1968. 1. sz. S ó 
éi, p. 

Pelle Ferenc: A Tanácsköztársaság ke-
vermesi eseményeinek nyomában. A 
Békés Megyei Népművelési Ta
nács helytörténeti Bizottság antoló
giája. 2. Szerk. Takács László, Gyula, 
Békésm. ny. 1968. 116 p. 
(Körösmenti honismereti közlemé
nyek 2.) 

Lehóczky Alfréd: Az őszirózsás forra
dalom Miskolcon és Borsod megyé
ben, - r BSz, 1968. 3. sz. 3—27. p. 

(Kluger Lászlóné — Hubay Ágnes): A 
Tanácsköztársaság eseményei, emlé
kei Borsod-Abaúj-Zemplén megyé
ben. Miskolc, II. Rákóczi F. Könyv
tár, 1968. 189 p. 6 t. 

Párkány László: A miskolci sajtó a Ta
nácsköztársaság idején. (A Herman 
Ottó Múzeum évkönyve. 7. Szerk. 
Komáromy József. Miskolc, Herman 
Ottó Múzeum, 1968.) 299—308. p. 

Péter László: Az őszirózsás forradalom 
és a Tanácsköztársaság Szegeden. 
Szöveghasonmások. Szeged, [Házi 
soksz.] 1968. [21] lev. 
(Somogyi-Könyvtár kiadványai 6.) 

Csépi József: Szemelvények a korabeli 
szegedi sajtóból: „Kezek ökölbe szo-

Karpati György: Lélekben hozzá egyre 
közelebb . . . Három idős harcos [Ró
nai János, Hevesi Gyula, Kelen Jo
lán] — a Tanácsköztársaságról. — 
Lobogó, 1968. 12. sz. 8—9. p. 

rulva emelkednek. . ." — Pártélet, 
1968. 10. sz. 12—14. p. 

Tamási Mihály: A Tanácsköztársaság 
makói vértanúja: Szoboszlai Imre. 
[A makói forradalmi törvényszék 
egykori tagjáról.] — Csongrád me
gyei Hírlap, 1968. szeptember 15. 

Farkas Gábor—Kállay István: Fejér 
megye az első világháború idején. 
(Fejér megyei történeti évkönyv. Ta
nulmányok és források Fejér megye 
történetéhez. A polgári demokrati
kus forradalom Fejér megyében. 
1918—1919. Szerk. biz.: Bodnár 
László, Dani Lukács stb. Székesfe
hérvár. 1968. 132 p.) 

Farkas Gábor: Az őszirózsás forrada
lom és előzményei Fejér megyében. 
— Fejér Megyei Szemle, 5. köt. 1968. 
9—23. p. 

Búzás József: Kormánybiztosok Fejér 
megyében 1919. február 3—március 
22. között. — Fejér Megyei Szemle, 
5. köt. 1968. 24—30. p. 

Kulcsár Mihály—Rónay László—Takács 
László: Az őszirózsás forradalom és 
a Tanácsköztársaság eseményei Bics
kén. — Fejér Megyei Szemle, 5. köt. 
1968. 54—79. p. 

Gulyás Pál—Tobak József: A Tanács
köztársaság 133 napja Csákvárott, — 
Fejér Megyei Szemle, 5. köt. 1968. 
80—88. p. 

Dani Lukács: Dunapentele (Dunaújvá
ros) 1918—1919-ben. — Fejér Megyei 
Szemle, 5. köt. 1968. 31—41. p. 

Geng Antal—Lehóczky Antal: A Ta
nácsköztársaság 133 napja Etyek 
községben. — Fejér Megyei Szemle, 
5. köt. 1968. 89—98. p. 

Gyurkóczy Bendegúz—Molnár Ferenc: 
Az 1918—1919. évi forradalmi esemé
nyek Felcsuton. — Fejér Megyei 
Szemle, 5. köt. 1968. 99-^-109. p. 

FORRADALMI ESEMÉNYEK VIDÉKEN 
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Szalay Károly: Mezőszentgyörgy 1918— 
1919-ben. — Fejér Megyei Szemle, 5. 
köt. 1968. 50—53. p. 

Szabó György: Mozaikok Pázmánd köz
ség történetéből. — Fejér Megyei 
Szemle, 5. köt. 1968. 158—159. p. 

Bajkai Géza—Kadácsi Tamásné—Szabó 
Istvánné: Vál 1918—1919-ben. [Doku
mentumok.] — Fejér Megyei Szemle, 
5. köt. 1968. 110—127. p. 

Lukács László: Az 1918—1919. évi for
radalmi események Zámoly község
ben. — Fejér Megyei Szemle, 5. köt. 
1968. 42—49. p. 

„Az ember a napfénybe n é z . . . " Szö
veggyűjtemény a Tanácsköztársaság 
133 napjáról Komárom megyében, 
összeáll., jegyz. Kovács Emil. (Bev. 
Nagy Lajos.) Kiad. a József Attila 
Megyei Könyvtár. Tatabánya, Házi 
soksz. 1968. 359 p. 

Schneider Miklós: Az 1918—1919. évi 
forradalmak történetének forrásai a 
Nógrád megyei levéltárban. — Pa
lócföld, 1968. 3. sz. 89—92. p. 

Nagy Ferenc: Salgótarjánban fogságból 
hazatért katonákra bízták a forrada
lom védelmét. — Magyar Nemzet, 
1968. 265. sz. 5. p. 

Horváth István: A polgári demokrati
kus forradalom és a Tanácsköztársa
ság Nógrád megyei történetéhez. 
Eseménynaptár. — Palócföld, 1968. 
3. sz. 78—88. p. 

Belitzky János: Az 1918—1919-es poli
tikai pártok Nógrád megyei történe
téhez. — Palócföld, 1968. 4. sz. 55— 
64. p. 

Tihanyi Ernő: Az első sztrájkoktól az 
őszirózsás forradalomig. Szervezke
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